
 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการย่ืนคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอ  การอนุญาตรับช่วง
การทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 
 

 

ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการขอ
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ยังคงมีหน้าที่และความรับผิด 
ตามกฎหมาย  และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร   

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 
 

 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  โดยระบุ 
ผู้ที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง  ระยะเวลา  และรายละเอียดการให้รับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของเขตประทานบัตร   



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 5 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร   
ให้ใช้รูปแผนที่ตามเขตประทานบัตรที่กําหนดไว้  โดยไม่ต้องดําเนินการรังวัดกําหนดเขตประทานบัตรใหม่  
เว้นแต่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นว่ามีเหตุจําเป็นเพื่อการออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วง
การทําเหมือง  ก็สามารถกําหนดให้ดําเนินการรังวัดได้ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของ 
เขตประทานบัตร  ต้องดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมืองและ 
ต้องแสดงรูปแผนที่ดังกล่าวไว้ในหนังสืออนุญาตใหรั้บช่วงการทําเหมืองตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 ในการดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง   
ให้ผู้ถือประทานบัตรนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการรังวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และ
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อดําเนินการรังวัดนั้นทั้งหมด 

ข้อ 8 ผู้ รับช่วงการทําเหมืองจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในท่ีดินหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบพื้นที่แล้วแต่กรณี  ให้เข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 9 ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองภายใน   
สามวันนับแต่วันที่ได้มีการกําหนดเขตประทานบัตรแล้วเสร็จ 

ข้อ 10 เม่ือได้ออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต  แล้วให้บันทึกการรับช่วงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตร 
ไว้ด้วย 

หมวด  ๓ 
การเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 11 ในระหว่างที่หนังสืออนุญาตให้ รับช่วงการทําเหมืองยังไม่สิ้นอายุ  หากผู้ ให้ รับช่วง 
การทําเหมืองหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมือง  ให้ย่ืนคําขอเลิก 
รับช่วงการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบ 
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

ข้อ 12 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ย่ืนคําขอเลิกรับช่วง
การทําเหมืองไม่มีหนี้ค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือค้างชําระแต่ได้ชําระหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
ก็ให้พิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมืองได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ย่ืนคําขอหรือนับแต่วันที่ผู้ย่ืนคําขอ 
ได้ชําระหนี้สินครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 13 กรณีย่ืนคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแต่เพียงฝ่ายเดียว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่แจ้งคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองเป็นหนังสือไปให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  เพื่อให้ความยินยอม
หรือคัดค้านเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 



 หน้า   ๑๐ 
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  เม่ือฝ่ายรับแจ้งได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่มีหนังสือแจ้งให้ความยินยอม  แต่ไม่ได้คัดค้านภายในกําหนดเวลา  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้  
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่ให้ความยินยอมและได้คัดค้านการขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องร้องเป็นคดี 
ต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และถ้าได้มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสําเนาคําฟ้องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบโดยเร็ว  และให้ระงับ 
การดําเนินการตามคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแจ้งผลคดีให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ   
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมือง  หรือระงับคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้วแต่กรณีต่อไป 

  กรณีไม่มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอเลิกรับช่วง 
การทําเหมืองไม่ประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมืองอีกต่อไป 

ข้อ 14 เม่ือได้ออกคําสั่งให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง  และให้บันทึกการยกเลิกรับช่วง
การทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรไว้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



แบบคําขอให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง 
(ตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. 2561) 
 
 

 
เขียนที่…………...………………………………. 

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

ข้าพเจ้า................................................................................ อายุ........... ปี สัญชาติ........................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..................................................................................  
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขที่.................. หมู่ที่............ ตรอก/ซอย........................... ถนน........................... 
ช่ือหมู่บ้าน............................................ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์............................. โทรสาร......................... 
E-mail Address……………………………………………………… ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่…………………………….. 
ทําเหมืองแร่ประเภทที่……………………… ชนิดแร่………………………………………………………………………………………. 
ที่ตําบล…………………………………………….. อําเภอ……………………………….. จังหวัด……………………………………….. 
ประสงค์จะขออนุญาตให ้
 
กรณเีปน็บคุคลธรรมดา 

นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อายุ..................ปี   สญัชาติ................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    อยู่บ้านเลขที่…………….…หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ช่ือหมู่บ้าน............................................... 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................................. 
E-mail Address......................................................................................... 
 
กรณนีติบิคุคล 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด............................................................................................................
ตามหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.........................................................................................
หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เลขท่ี.............................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ......... 
ที่ต้ังสํานักงานเลขท่ี.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน............................... 
ช่ือหมู่บ้าน............................................. ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต................................ 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์......................................... 
โทรสาร...................................... E-mail Address.............................................................................................. 
เป็นผู้รับช่วงการทําเหมืองแร่ภายในเขตประทานบัตรดังกล่าวของข้าพเจ้า คือ 

 รับช่วงฯ เต็มทั้งแปลง  เป็นเน้ือที่......................ไร่......................งาน.......................ตารางวา 
 รับช่วงฯ บางส่วนของประทานบัตร  เป็นเน้ือที่...............ไร่...............งาน............... ตารางวา 

ต้ังแต่วันที่...........เดือน………………….……พ.ศ. ……………... ถึงวันที่...........เดือน……………….………พ.ศ. ............ 
ตามแผนทีแ่นบท้ายคําร้องฉบับน้ี



 

-2- 
  พร้อมคําขอฉบับน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารของผู้รับช่วงการทําเหมืองมาด้วยแล้ว   
รวม ............ ฉบับ ได้แก่ 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    สําเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
    สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  แสดงรายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
    บัญชีรายละเอียดเก่ียวกับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ คําขออาชญาบัตรพิเศษ  
คําขอประทานบัตร ที่ผู้ขอได้ย่ืนขอไว้แล้ว  และอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร 
ที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะยื่นคําขอน้ี 
    หลักฐานที่แสดงความเป็นสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร่ 
    หนังสือมอบอํานาจ พรอ้มติดอากรแสตมป์ กรณีมอบให้บุคคลอ่ืนมายื่นคําขอแทน 
    อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................                 
. 
 
 
     ลายมือช่ือ ................................................ ผู้ย่ืนคําขอ 
                 (.................................................)   . 
 
      
     ลายมือช่ือ ................................................. ผู้รับช่วงการทําเหมือง 
       (...................................................)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. กรณีเอกสารท่ีทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอ่ืน  

 ถ้าผู้ย่ืนคําขอมิได้นํามา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้
 ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะนําเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ด้วยตนเอง 

 2. กรณีบัตรประจําตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทําสําเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่าย 

 3. กรณีการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอแทน ให้ผู้มอบอํานาจแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อม
 รับรองสําเนา และผู้รับมอบอํานาจต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วย
  



แผนที่แสดงเขตตามแบบคําขอให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง 
 

............................. 
แบบคําขอที่...........................                ระวางที่ 

............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือที่............................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 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
 
 

       ลายมือช่ือ .....................................ผู้ย่ืนคําขอ 
          (.....................................) 

       ลายมือช่ือ ..................................... ผู้เขียน 
          (.....................................) 

       ลายมือช่ือ ..................................... ผู้ตรวจ 
          (.....................................) 
 
หมายเหตุ ใหป้รับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 

GN



บันทึกของเจ้าหน้าที่  

1. ผู้ย่ืนคําขอต้องวางเงินไว้ล่วงหน้าต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ เป็นเงินค่าธรรมเนียม 
ในการดําเนินการกําหนดเขตรังวัด (เฉพาะกรณีที่ต้องมีการกําหนดเขต) เป็นเงิน.................................. บาท 

 
2. รายการรับคําขอและค่าธรรมเนียม  
 2.1 ได้รับคําขอฯ ที่.............................. เมื่อวันที่......... เดือน........................ พ.ศ........... เวลา............น. 
  พร้อมทั้งได้รับเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน จํานวน............................................. บาท 
 (จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ..........................................................................................................................) 
  
 
 ลายมือช่ือ........................................ 
   (........................................) 
 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จังหวัด............................................ 

      2.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้ย่ืนคําขอได้วางไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
            เป็นเงินจํานวน............................................ บาท (ถ้ามี)  
 (จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................................) 
 ตามใบเสร็จรับเงินที่..................................... ลงวันที่............. เดือน........................... พ.ศ.. ……………. 
 

  ลายมือช่ือ ..................................... เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
                                              (.....................................) 
 

3.  ได้ออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองที่............................. ลงวันที่....... เดือน................. พ.ศ.......... 
 และได้ตรวจสอบจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ย่ืนคําขอได้วางไว้ถูกต้องครบถ้วน จึงได้มอบหนังสืออนุญาต  
 ให้รับช่วงการทําเหมืองให้ผู้ย่ืนคําขอรับไป เมื่อวันที่............ เดือน............................... พ.ศ. .................. 
 
 

 ลายมือช่ือ ......................................... ผู้บันทึก 
                                             (...........................................) 
 

 
 



 
 
 
 

 
หนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมือง  

(หนังสือฉบับน้ีออกตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560) 
 

ที่...................        ส่วนราชการ....................................................... 

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

หนังสือฉบับน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า.................................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรที่...…………………………..….………………………ทําเหมืองแร่ประเภทที่...………….………..…… 
ชนิดแร่...…………………………………………………………………………………………...…………………………….…………..……… 
ที่ตําบล…………..…………………..…………. อําเภอ…………………………….………….จังหวัด………………………….....……… 
เน้ือที่………………………....……ไร่…….……………………..….งาน………………….…..……ตารางวา มีอายุ ......................ปี 
นับต้ังแต่วันที่............เดือน.......................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่............เดือน............................ พ.ศ. ............. 
ได้ยินยอมตกลงให้……………………………………..….……….……………………...…..……อายุ……….ปี สัญชาติ………...…… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขท่ี……………….หมู่ที่……..………ตรอก/ซอย……………………………………………….……
ถนน………………………………………ตําบล/แขวง…………………..…….………….อําเภอ/เขต……………………………………. 
จังหวัด……………………………….………………. เป็นผู้รับช่วงการทําเหมืองแร่ตามประทานบัตรดังกล่าว  

 เต็มทั้งแปลง เป็นเน้ือที่……….………ไร่……………….งาน………….…ตารางวา 
 บางส่วนของเขตประทานบัตร เป็นเน้ือที่………….……ไร่……………….งาน……...……ตารางวา 

ตามที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับน้ี โดยผู้รับช่วงการทําเหมืองตกลงรับช่วงการทําเหมืองดังกล่าว 
เป็นระยะเวลา..........................ปี  นับต้ังแต่วันที่..................เดือน............................................ พ.ศ. .......................  
ถึงวันที่...............เดือน......................................... พ.ศ. .................... 
 

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

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

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จังหวัด................................ 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย และ
ผู้รับช่วงการทําเหมืองน้ันมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วงการทําเหมือง
เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 



แผนที่แสดงเขตประทานบัตร  
แนบทา้ยหนังสืออนญุาตใหร้บัช่วงการทําเหมืองที่ …………………..…… 

ลงวันที.่................................................ 
(ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. 2561) 
 
 
คําขอที่…………………………………………………     …………………………………….. 
        ระวางที่ 
          ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือที่………………….……ไร่………………………….งาน………………….…ตารางวา 
มาตราส่วน……………………………………………………………………………. 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
 

 
ลายมือช่ือ ……………………………………..ผู้เขียน 

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

ลายมือช่ือ ……………………………………….ผู้ทาน 
                       (…………………………………….) 
 

ลงมือช่ือ …………………………………………ผู้ตรวจ 
                   (……………………………………….) 
 
หมายเหต ุ ใหป้รับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 
 



แบบคําขอเลิกรับชว่งการทําเหมือง 
(ตามข้อ 11 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. 2561) 
 

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

วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................ 
         
 
 ข้าพเจ้า........................................................................................................................... ซึ่งเป็น  
         ◌ ผู้รับช่วงการทําเหมือง 
  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................................. 
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขที่................ หมู่ที่............. ตรอก/ซอย........................... ถนน............................ 
ช่ือหมู่บ้าน............................................ ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.............................. โทรสาร............................ 
E-mail Address ............................................................................................ 
               ◌ ผู้ถือประทานบัตร  
                หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................................. 
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขที่................ หมู่ที่............. ตรอก/ซอย........................... ถนน............................ 
ช่ือหมู่บ้าน............................................ ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.............................. โทรสาร............................ 
E-mail Address ............................................................................................ 
                       มีความประสงค์ขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองตามประทานบัตรที่............................................ 
ต้ังอยู่ที่ตําบล........................................... อําเภอ...................................... จังหวัด................................................ 
ตามหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองที่.............................. ลงวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ........... 
ต้ังแต่วันที่............ เดือน............................. พ.ศ. .............. เป็นต้นไป 
 
 
 

ลายมือช่ือ ...................................................... ผู้รับช่วงการทําเหมือง 
 (......................................................) 
 
 
 
ลายมือช่ือ ...................................................... ผู้ถือประทานบัตร 
 (......................................................) 

 
 


