
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดให้ผู้ใชแ้รร่ายงานการใช้แร ่

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขให้ผู้ใช้แร่ในสถานประกอบการ
ต้องแจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงานการใช้แร่   เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  101  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่   พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนดให้
ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ผู้ใช้แร่”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่   3  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน  หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งใช้แร่ที่มีถิ่นก าเนิดในราชอาณาจักรตามชนิดแร่ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

หมวด  ๑   
หลักเกณฑ์การแจ้งเป็นผู้ใชแ้ร่ 

 
 

ข้อ 4 ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ดังต่อไปนี้ในสถานประกอบการ  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงาน
การใช้แร่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

(1) ชนิดแร่บอลเคลย์ 
(2) ชนิดแร่ดินเหนียวสี 
(3) ชนิดแร่โดโลไมต์ 
(4) ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ 
(5) ชนิดแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(6) ชนิดแร่ดินขาว 
ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ในวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  

หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้ใช้แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และให้แนบเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (รง.4)   
(2) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.  01/2)   
(3) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ฉบับต่ออายุ  (กนอ.  03/6)   
ข้อ 5 กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกใบรับแจ้งให้ผู้ใช้แร่ทันที  และส าเนาใบรับแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งด้วย 

ข้อ 6 ใบรับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้ออกใบรับแจ้ง   

หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการรายงานการใช้แร ่

 
 

ข้อ 7 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  ยื่นรายงานการใช้แร่โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(1) ยื่นรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) ยื่นรายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามแบบรายงานการใช้แร่ที่แนบท้าย

ประกาศนี้     
ข้อ 8 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  รายงานการใช้แร่ทุกสามเดือน  ปีละสี่ครั้ง  โดยให้ยื่นรายงาน

ภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 
(1) ครั้งที่  1  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  เมษายนของปีนั้น 
(2) ครั้งที่  2  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  กรกฎาคมของปีนั้น 
(3) ครั้งที่  3  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  ตุลาคมของปีนั้น 
(4) ครั้งที่  4  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  มกราคมของปีถัดไป   
ข้อ 9 รายงานการใช้แร่ให้มีรายการ  ดังนี้ 
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแร่ 
 (1.1) ชนิดแร่   
 (1.2) สภาพและคุณลักษณะแร่ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (1.3) ผู้จ าหน่ายแร่และรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
 (1.4) ปริมาณแร่ที่น าเข้ามาในสถานประกอบการ  ถ้าในสถานประกอบการมีแร่ที่น าเข้า

มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แร่   
 (2.1) ชนิดแร่   
 (2.2) ปริมาณแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต   
 (2.3) ปริมาณแร่คงเหลือ 
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแร่ 
 (3.1) ชนิดของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้ 
 (3.2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากแร่ 
 (3.3) ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้  โดยให้ระบุสัดส่วนของชนิดแร่แต่ละชนิดที่

ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ 

ตามข้อ 4 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 2561 

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

 
เรียน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

 ข้าพเจ้า (ผู้รับใบอนุญาต) ...............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที.่.................ตรอก/ซอย.........................................................ถนน ....................................................
หมู่ที.่...............ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท.์.............................................. 
ขอแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ตามมาตรา 101 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
           1. ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ ……………………………………………………………………………… 
           2. ทะเบียนโรงงาน/ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ .....................................................
 3. ประกอบกิจการ ………......….......................................................................................................
 4. เริ่มการประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ ............... เดือน............................ พ.ศ. …................. 
 5. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน....................................... 
หมู่ที.่.............. ต าบล/แขวง ......................................................... อ าเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท.์.............................................โทรสาร.............................................  
 6. ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ................................................................โทรศัพท์............................... 

 7. ชนิดแร่ ปริมาณการใช้แร่ และแหล่งที่มาของแร ่

ล าดับที่ ชนิดแร่ 
ปริมาณการใช้แร่/ต่อปี 

(โดยประมาณ) 

แหล่งที่มาของแร่                   
(เช่น มาจากประทานบัตร/

ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่) 
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8. ผลิตภัณฑ์จากแร่  ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 

ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์จากแร่ ปริมาณการผลิต/ปี 
แหล่งจ าหน่าย 
(ระบุประเทศ) 

    

    

    

    

    
                    

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร จ านวน..................ฉบับ มาด้วยแล้ว 
   ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายโรงงาน  
  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
  การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. 01/2)  
  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
  อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับต่ออายุ (กนอ. 03/6) 
  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

 
 
 

   ลายมือชื่อ……….………………………………………….ผู้ใช้แร่
  (………………………………….………………..)    

 
 

ใบรับแจ้ง 
 

ได้รับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ ที่................................ลงวันที่............ เดือน.........................พ.ศ.  ......... ...... 
 
 
 

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

                                            เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด..................................... 
 
 
หมายเหตุ  ใบรับแจ้งผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้รับแจ้ง 



แบบรายงานการใช้แร่ 

ตามข้อ 7 (2) ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 2561 

 
ม.ค. - มี.ค.   เม.ย. - มิ.ย.  ก.ค. - ก.ย.  ต.ค. - ธ.ค. ประจ าปี พ.ศ. 25 ................ 

 ชื่อสถานประกอบการ ...................................................................................................................................................................... 
 ทะเบียนโรงงาน/ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ ………………………………………… จังหวัด………………………………………… 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแร่ (ให้ระบุทุกแร่ที่น าเข้ามาในสถานประกอบการทั้งแร่ที่มีถ่ินก าเนิดในราชอาณาจักรและแร่ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป) 

แร่ที่มีถิ่นก าเนิดในราชอาณาจักร 

ชนิดแร่ 
สภาพและ

คุณลักษณะของแร่ 
ชื่อผู้จ าหน่ายแร่ 

ใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่
เลขที่/ลงวันที่ 

ชื่อผู้ช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ตามใบเสร็จรับเงิน 

จ านวนเงิน 
ค่าภาคหลวงแร่ 

ปริมาณ 
การรับแร่ (ตัน) 

จังหวัดที่ออกใบเสร็จ 
ค่าภาคหลวงแร่ 

บาท สต. 
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แร่น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ชนิดแร่ 
สภาพและ

คุณลักษณะของแร่ 
ชื่อผู้น าเข้า 

ปริมาณ 
การรับแร่ (ตัน) 

เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า 
ชื่อผู้ถือประทานบัตร/

โรงแต่งแร่ 
ประเทศ 

ถิ่นก าเนิดแร่ 
ด่านที่น าเข้า/จังหวัด 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แร่ (ระบุทุกชนิดแร่ตามรายงานการรับแร่) 
 

ชนิดแร่ 
ปริมาณแร่ที่ใช้ใน 

กระบวนการผลิต (ตัน) 
ปริมาณแร่คงเหลือ (ตัน)  หมายเหตุ 
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแร่ 
 

ชนิดของผลิตภัณฑ์จากแร่ 
ที่ผลิตได้ 

คุณลักษณะ 
ผลิตภัณฑ์จากแร่ 

ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากแร่   
ที่ผลิตได้  

(ระบุหน่วย) 

ปริมาณแรท่ี่ใช้ในการผลิต (ให้ระบุทุกแร่ที่ใช้) 
ชนิดแร่...... 
.................. 
.................. 

ชนิดแร่...... 
.................. 
.................. 

ชนิดแร่...... 
.................. 
.................. 

ชนิดแร่...... 
.................. 
.................. 

ชนิดแร่...... 
.................. 
.................. 

ชนิดแร่...... 
.................. 
.................. 

         

         

         

         

         

                 
                           
                                                                                                                            ลงชื่อ ......................................................................  ผู้ใช้แร ่
                                                                                                                                   (....................................................................) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  แบบรายงานปรับขนาดได้ตามข้อเท็จจริง 


