
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ซื้อแร่  ตั้งสถานที่เกบ็แร่  ครอบครองแร ่ และขนแร ่
ที่อยู่ในความควบคมุตามพระราชบัญญตัแิร่  พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตซื้อแร่   ตั้งสถานที่เก็บแร่  ครอบครองแร่  และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  99  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่   ตั้งสถานที่เก็บแร่  ครอบครองแร่  
และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตซื้อแร่ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตซื้อแร่ 

 
 

ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตซื้อแร่ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ข้อ 4 ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติ 
 (1.1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (1.๒) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (1.3) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 
(2) ลักษณะต้องห้าม 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (2.1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (2.2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน  (1.2)  

และ  (1.3)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (2.2) 
ข้อ 5 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ประสงค์จะเก็บกองแร่ไว้ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่

ตามที่ระบุไว้ในค าขอใบอนุญาตซื้อแร่  ให้ผู้ยื่นค าขอบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในค าขอ  และให้ยื่น
ค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ในคราวเดียวกัน   

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตซื้อแร่ 

 
 

ข้อ 6 การออกใบอนุญาตซื้อแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   
(1) สถานที่ซื้อแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตแต่งแร่   เขตโลหกรรม  หรือเขตใบอนุญาตอื่น ๆ   

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับ
ใบอนุญาตนั้น ๆ   

(2) อาคารรับซื้อแร่ต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับสภาพของชนิดแร่ที่จะรับซื้อ
และน ามาเก็บกอง  ถ้าสถานที่รับซื้อแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน  พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้   

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตซื้อแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่
เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตตัง้สถานที่เก็บแร่ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 

 
 

ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 9 ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ถือประทานบัตร   
(2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการท าเหมือง 
(3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
(4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่   
(5) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตตัง้สถานที่เก็บแร่ 

 
 

ข้อ 10 การออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่เก็บแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  หรือเขต

ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
(2) อาคารเก็บแร่ต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับสภาพของชนิดแร่ที่จะเก็บกอง   

ถ้าสถานที่เก็บแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้   
(3) แร่ที่จะน ามาเก็บกองในสถานที่เก็บแร่ต้องเป็นแร่ที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 11 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  3 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตครอบครองแร่ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตครอบครองแร่ 

 
 

ข้อ 12 แร่ที่ได้มาโดยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ยื่นค าขอใบอนุญาตครอบครองแร่ได้ 
(1) แร่ที่ได้จากการท าเหมืองตามประทานบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการ 

ท าเหมืองและสิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลง   
(2) แร่ที่ได้จากการท าเหมืองตามประทานบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการ 

ท าเหมืองและประทานบัตรนั้นสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ   หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ยัง 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุนับแต่วันสิ้นอายุแล้ว 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(3) แร่ในสถานที่เก็บแร่และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่สิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ  
หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

(4) แร่ในสถานที่ซื้อแร่และใบอนุญาตซื้อแร่สิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ   หรือยื่นค าขอ 
ต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

(5) แร่ที่อยู่ในเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมและใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ
หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

กรณีตาม  (1)   และ  (2)   หากได้ยื่ นขออนุญาตครอบครองแร่ตามมาตรา   63   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  แล้วไม่ต้องขอรับใบอนุญาตครอบครองแร่ตามประกาศนี้ 

ข้อ 13 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตครอบครองแร่   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลงหรือนับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตให้ครอบครองแร่ 

 
 

ข้อ 14 การออกใบอนุญาตครอบครองแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่ครอบครองแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม   

เขตใบอนุญาตอื่น ๆ   ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกนั
กับผู้รับใบอนุญาตนั้น ๆ   

(2) ปริมาณแร่ที่จะอนุญาตให้ครอบครอง  ต้องเป็นปริมาณแร่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
และผู้ยื่นค าขอครอบครองอยู่จริง 

ข้อ 15 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตครอบครองแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ   
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  4 
การยื่นค าขออนญุาตและการออกใบอนุญาตขนแร่ 

 
 

ข้อ 16 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการท าเหมือง  ผู้รับใบอนุญาต 
ซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   
ที่ประสงค์จะขนแร่  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 17 แร่ที่ยื่นค าขอให้ออกใบอนุญาตขนแร่  ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว 
ตามสภาพ  ชนิด  และปริมาณที่ขอขน  หรือได้วางเงินประกันหรือได้จัดให้ธนาคารที่อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่กรณี  
เป็นการขอขนแร่ไปท าการแต่งหรือประกอบโลหกรรม 

ข้อ 18 ใบอนุญาตขนแร่ให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
การก าหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางในการ

ขอขนแร่แต่ละครั้ง 
ข้อ 19 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์   พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตขนแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ   
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สมชาย  หาญหริัญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


