
 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร   

หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้กรณีที่อาชญาบัตร  ประทานบัตรหรือ
ใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การยื่นคําขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 3 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ย่ืนคําขอรับ
ใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่   
(2) ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 4 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ย่ืนคําขอรับ

ใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   
(1) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตรทุกประเภท   
(2) ใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาต

ตามข้อ  3  (2) 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนตามข้อ  3  หรือข้อ  4  ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  

พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   
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หมวด  2 
วิธีการออกใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   
ได้รับคําขอตามข้อ  5  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบว่าผู้ย่ืนคําขอได้กรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากเห็นว่ายังกรอกข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสาร 
หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมทันที  ถ้ายังไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น   
ให้ทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องย่ืนเพิ่มเติม  โดยให้ผู้ย่ืนคําขอและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามไว้ในบันทึกดังกล่าว  แล้วแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอไปแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ภายในห้าวันทําการนับแต่ได้รับแจ้ง  หากผู้ย่ืนคําขอมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาก็ให้คืนคําขอ 

(2) กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ย่ืนคําขอกรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้   

 (2.1) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร 
 (2.2) ค่ารับรองสําเนาเอกสาร 
 (2.3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

เป็นผู้ออกใบแทน  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตน้ัน   
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบแทนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  

อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ 
ที่อาชญาบัตรหรือประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาตตามข้อ  3  (2)  โดยให้คัดสําเนา 
จากฉบับของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้น ๆ   

ข้อ 10 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
รายงานสาเหตุดังกล่าวไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เพื่อให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ออกใบแทน 

ข้อ 11 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาหนังสือสําคัญดังกล่าวดําเนินการ  ดังนี้ 
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(1) รายงานให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ   
(2) ประสานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  เพื่อให้จัดทําสําเนาหนังสือสําคัญดังกล่าว 

ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วนําเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อออกใบแทน 

ข้อ 12 การออกใบแทนตามข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  หรือข้อ  11  แล้วแต่กรณี   
ให้ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงเหนือตราครุฑ  แล้วเขียนหรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านหน้าว่า  “ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับที่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย”  และให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณีลงนามไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ 13 กรณีเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบแทนตามข้อ  8  ให้แจ้ง   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมสําเนาใบแทนดังกล่าวเพื่อทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



แบบค ำขอรับใบแทน 
อำชญำบตัร ประทำนบตัร หรือใบอนญุำตตำมพระรำชบัญญัติแร ่พ.ศ. 2560 

 

  

เขียนที.่............................................................ 
......................................................................... 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

                ข้าพเจ้า.............................................................................. อายุ...........ปี สัญชาติ............................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................. บ้านเลขท่ี............... หมู่ที่ ...................... 
ตรอก/ซอย...........................................................ถนน........................................หมู่บ้าน....... .....................................
ต าบล/แขวง............................................................... อ าเภอ/เขต...............................................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย ์........................................................ โทรศัพท์...................... ........
โทรสาร.......................................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ......................................................
  

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

  เป็นผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต.......................................................................... 
มีความประสงค์จะขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวเนื่องจาก 
  ช ารุดในสาระส าคัญ 

   สูญหาย 

   ถูกท าลาย 
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  พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จ านวน........................ ฉบับ คือ 

  บันทึกค ารับรองเพ่ือขอรับใบแทนประทานบัตร อาชญาบัตร หรือใบอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

   ส าเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)  
  ส าเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  และวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
  หนังสือมอบอ านาจทั่วไปพร้อมติดอากรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะมายื่นค าขอ  
  และด าเนินการตามค าขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ................................................................................................................. 
 

 

 

ลายมือชื่อ ............................................................... ผู้ยื่นค าขอ  

(................................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอื่น  

ถ้าผู้ยื่นค าขอมิได้น ามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพื่อใช้ประกอบ
ค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

 2. กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
 3. กรณีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอแทน ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  พร้อมรับรองส าเนา และผู้รับมอบอ านาจต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รายการจดทะเบียนค าขอและค่าธรรมเนียม 
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค าขอที่...................................... ลงวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ. .............. 
  เวลา...................................... น. 
 
 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 

 1.2 รายการค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระพร้อมกับการยื่นค าขอ 
     (1) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ............................................. บาท 
     (2) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร เป็นเงิน ............................................. บาท   
     (3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต เป็นเงิน ............................................. บาท  
     รวมเป็นเงิน ............................................. บาท  
     จ านวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................. ..............................................................................  
    ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ................................... ลงวันที่..........  เดือน......................... พ.ศ. ................. 
 
 
 
  ลายมือชื่อ.................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

           (....................................................) 
 
2. ได้ออกใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต....................................................................................... 
 เมื่อวันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ................... และได้ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียม
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอ  
    เมื่อวันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ...................  
 
 
 
                      ลายมือชื่อ………………………………………………ผู้บันทึก 
                                                      (.................................................. ......) 
                     ต าแหน่ง ................................................... ....... 



บนัทกึคาํรบัรอง 
เพื่อขอรบัใบแทนอาชญาบตัร ประทานบตัร หรือใบอนญุาต 

ตามพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560 
               
 

                                                                     เขียนที่................................................................. 
   ...................................................................                 

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

                  บันทึกฉบับน้ีทําขึ้นเพ่ือรับรองว่า ข้าพเจ้า.................................................................................. 
อายุ............ปี สัญชาติ............................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถืออาชญาบัตร/ประทานบัตร/ใบอนุญาต................................................................................................. 
ต้ังอยู่หมู่ที่.........ตําบล....................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................
  

                         กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย................................ 
ถนน......................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด...................................................... 

                         กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด........................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน............................................................... 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่............... ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด.......................................... 

 ได้ย่ืนคําขอเพ่ือขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต................................... 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่...............................หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................... 
เน่ืองจากอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า 
                       ชํารุด  
       สูญหาย       
 ถูกทําลาย  

  เมื่อวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. ........... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและหลักฐานที่ได้ย่ืนไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาตามคําขอ 
และข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด 

 

 
 
                      ลายมือช่ือ........................................................ผู้ย่ืนคําขอ 

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

หมายเหต ุกรณีเป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามพร้อมประทับตรา            


