




แบบค ำขอ อ. 1 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

ค ำขออำชญำบัตรส ำรวจแร่  

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

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

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

   ข้ำพเจ้ำ.................................................................... อำยุ.............ปี สัญชำติ........................ 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน...................................................... บ้ำนเลขท่ี.................. .............หมู่ที่........... 

ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................................หมู่บ้ำน........................................ 

ต ำบล/แขวง..................................................................อ ำเภอ/เขต............... ....................................................... 

จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย์.................................. .....โทรศัพท์......................................... 

โทรสำร...........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………........................ 

 

กรณีเป็นนิติบุคคล 

   บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด.........................................................................ตำมหนังสอืรบัรอง 

ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………………...หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

เลขที่......................................ลงวันที่.....................เดือน................................................พ.ศ................................ 

ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................ถนน............... .......................... 

หมู่บ้ำน.....................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต................ .................................. 

จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย์...................................... .โทรศัพท์......................................... 

โทรสำร...........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………........................ 

   ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น....................................................................................... 

เพ่ือขอรับอำชญำบัตรส ำรวจแร่............................................................................................ ................................. 

ในเขตท้องทีต่ ำบล..............................................................อ ำเภอ......................................................................... 

จังหวัด................................................................................เป็นเวลำ ๑ ปี  
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  พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม...........................ฉบับ คือ  
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

                            ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 

    ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
    ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)   
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่  

              หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะมำยื่นค ำขอ

    และด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณทีี่มีกำรมอบอ ำนำจ)  

                อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................. 

 

 

 

       ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ 
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง 

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ 

1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอ และค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่.......................ลงวันที่...........เดือน...................................พ.ศ... ............... 
 เวลำ.......................................น.  
 
    
 
       ลำยมือชื่อ................................................. .....  
                  (......................................................)  
                                        เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
 1.2 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
     (1) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกอำชญำบัตรส ำรวจแร่ เป็นเงิน........................................บำท 
     (2) ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) ระบุ............................... .......... เป็นเงิน........................................บำท 
        รวมเป็นเงิน.......................................บำท 
               จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................................................................................. ....... 
                ตำมใบเสร็จเลขท่ี............................ลงวันที่................เดือน.....................................พ.ศ................... 

       
 
 

                                            ลำยมือชื่อ.................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
                                   (......................................................)                            

  
 
2. ไดอ้อกอำชญำบัตรส ำรวจแร่ที่......................มีอำยุ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่........เดือน......................พ.ศ............ 
      สิ้นอำยุวันที่...............เดือน..........................พ.ศ............. 
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงได้มอบอำชญำบัตรส ำรวจแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอ 
   เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ................... 
 
 
 
      ลำยมือชื่อ....................................................ผู้บันทึก  
          (......................................................)  
      ต ำแหน่ง ............................................................. 



แบบค ำขอ อ. 1 (2) 
 

ค ำขออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่  

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

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

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

   ข้ำพเจ้ำ................................................................. อำยุ.............ปี สัญชำต.ิ....................... . 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน.................................................... บ้ำนเลขที่...............................หมู่ที่ ........... 

ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................หมู่บ้ำน..... .................................... 

ต ำบล/แขวง..................................................................อ ำเภอ/เขต......................................... ............................ 

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์........... ............................ 

โทรสำร...........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………....................... 

 

กรณีเป็นนิติบุคคล 

    

   บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด.......................................................................ตำมหนังสือรับรอง  

ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………………………หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

เลขที่......................................ลงวันที่.....................เดือน................................................พ.ศ............ ................... 

ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................ถนน... ..................................... 

หมู่บ้ำน.....................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต......................... ........................ 

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์. ......................................โทรศัพท์....................................... 

โทรสำร...........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………...................... 

   ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด......................................... 

เพ่ือขอรับอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่.................................................................................................................  

ในเขตท้องทีต่ ำบล..........................................อ ำเภอ......................................จังหวัด........................................... 

เป็นเนื้อที่................ไร่................งำน..............ตำรำงวำ เป็นเวลำ ......... ป ีโดยมีเขตตำมแผนที่แนบท้ำยค ำขอนี้  
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   พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม...........................ฉบับ คือ  

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

    ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 

    ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ    
                              ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    

แผนงำนและวิธีกำรส ำรวจแร่ ที่จะต้องด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ขอรับอนุญำต 
โดยละเอียด 

                ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 

         หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะมำยื่นค ำขอ
    และด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ)  

                 อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................. 

 
 
 
             ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
        (............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ 
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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แผนที่แสดงเขตตำมค ำขออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ 

              ค ำขอที่.......................................................ระวำงที.่................................................... 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี....................................ไร่.......................................งำน.................................... .....ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน.................................................  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร 
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร 
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร 
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร 

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
         (.................................................................)  
      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้เขียน  
         (.................................................................)  
      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้ตรวจ 
         (.................................................................)  
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
  1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่...................ลงวันที่.............เดือน............ .......................พ.ศ................... 
          เวลำ.......................................น.  
 
       ลำยมือชื่อ....................................................    
        (......................................................)  
           เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

 1.2 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
           (1) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ เป็นเงิน.......................................บำท 
           (2) ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) ระบุ.................................. เป็นเงิน........................................บำท 
                                รวมเป็นเงิน.......................................บำท 
               จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................................................. ................... 
              ตำมใบเสร็จเลขท่ี..........................ลงวันที่..............เดือน.................... ..................พ.ศ...................  
 
                                              ลำยมือชื่อ.................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                       (......................................................)   
                 

2. ได้ออกอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ ที่.............................................................................มีอำยุ....................ปี 
    ตั้งแต่วันที่........................เดือน..........................................................พ.ศ..................................... 

สิ้นอำยุวันที่.....................เดือน..........................................................พ.ศ..................................... 
 

3. ไดเ้รียกเก็บค่ำสิทธิส ำรวจตำมอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่แล้วดังนี้ 
 3.1 ค่ำสิทธิส ำรวจ ปีที่ 1 จ ำนวน..............................ไร่                   เป็นเงิน.....................................บำท 
    3.2 ค่ำสิทธิส ำรวจ ปีที่ 2 จ ำนวน..............................ไร่                  เป็นเงิน.....................................บำท 
                             รวมเป็นเงิน...................................บำท 
     จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................... ........................ 
      ตำมใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ..................  
 
                                              ลำยมือชื่อ.................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                       (......................................................)        
             

4. ได้ตรวจสอบจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำสิทธิส ำรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบอำชญำบัตรผูกขำด
ส ำรวจแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่................เดือน........................................พ.ศ..................... 

 
          ลำยมือชื่อ....................................................ผู้บันทึก  
                    (......................................................)  
      ต ำแหน่ง ................................................................  



แบบค ำขอ อ. 1 (3) 
 

ค ำขออำชญำบัตรพิเศษ 
 

         เขียนที่...................................................  
         วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................. 
 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

   ข้ำพเจ้ำ................................................................. อำยุ.............ปี สัญชำต.ิ.......... ................ 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน.................................................... บ้ำนเลขท่ี...............................หมู่ที่............. 

ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................หมู่บ้ำน............ ................................ 

ต ำบล/แขวง..................................................................อ ำเภอ/เขต......................................................... .............. 

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์........... .............................. 

โทรสำร...........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………........................ 

 
กรณีเป็นนิติบุคคล 
    
   บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด................................................................. .......ตำมหนังสือรับรอง 

ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………………….……หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
เลขที่......................................ลงวันที่.....................เดือน............................................... .พ.ศ............................... 

ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่...................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................... .........ถนน........................................ 

หมู่บ้ำน.....................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต......................... ........................ 

จังหวัด.............................................. ..รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.......................................  

โทรสำร........................................ ...ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………...................... 

           ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด....................................... 

เพ่ือขอรับอำชญำบัตรพิเศษท ำกำรส ำรวจแร่............................................................................................ ............ 

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

ในเขตท้องที่ต ำบล....................................................................อ ำเภอ.................................................................. 

จังหวัด...................................................เป็นเนื้อที่.........................ไร่........................งำน .......................ตำรำงวำ 

เป็นเวลำ .............. ป ีโดยมีเขตตำมแผนที่แนบท้ำยค ำขอนี้ 
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   ในกำรส ำรวจแร่ตำมอำชญำบัตรพิเศษฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำก ำหนดข้อผูกผันส ำหรับกำรส ำรวจ
ซึ่งระบุปริมำณเงินที่จะใช้จ่ำยเพ่ือกำรส ำรวจแร่ในแต่ละปีไว้ ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ปีที่หนึ่ง................................................................................................................... ....... 

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

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

รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีนี้................................................................................... ..............บาท 

   (ข) ปีที่สอง..........................................................................................................................  

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

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

รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีนี้.................................................................................................บาท  

   (ค) ปีที่สำม..........................................................................................................................  

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

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

รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีนี้................................................................................... ..............บาท 

   (ง) ปีที่สี่.......................................................................................... ...................................... 

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

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

รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีนี้.................................................................................................บาท 

   (จ) ปีที่ห้ำ.......................................................................................................................... ... 

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

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

รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีนี้................................................................................... ..............บาท 

 โดยเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเป็นการตอบแทนในกรณีที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษ
ดังต่อไปนี้......................................................................................................................................................... ..... 

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

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

............................................................................................................................................................ .................. 
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         พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม...........................ฉบับ คือ  

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 

    ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ    
                             ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)       

  แผนงำนและวิธีกำรส ำรวจแร่ ที่จะต้องด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ขอรับอนุญำต 
          โดยละเอียด 

   ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 

        หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะมำยื่นค ำขอ
    และด ำเนินกำรค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณทีี่มีกำรมอบอ ำนำจ)              

    อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................................................................  
 
 
   

 
       ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
        (............................................................)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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แผนที่แสดงเขตตำมค ำขออำชญำบัตรพิเศษ 
           ค ำขอที่................................................................ระวำงที.่................................................... 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี....................................ไร่.......................................งำน.................................... .....ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน.................................................  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร  
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ..................... ....เมตร
จำกมุมหมำยเลข....................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.........................เมตร  

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
         (............................................... ..................) 

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้เขียน  
         (.................................................................)  

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้ตรวจ  
         (.................................................................)  
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอ และค่ำธรรมเนียม  
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่....................ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 
    เวลำ.......................................น.  
 
      ลำยมือชื่อ....................................................  
       (......................................................)                     
                                                      เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่   
 
 1.2 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
    (1) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกอำชญำบัตรพิเศษ เป็นเงิน........................................บำท 
          (2) ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) ระบุ.................................. เป็นเงิน........................................บำท 
                             รวมเป็นเงิน........................................บำท 
              จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ............ 
              ตำมใบเสร็จเลขท่ี..........................ลงวันท่ี.............เดือน..................................... พ.ศ. ..................  
 
                                              ลำยมือชื่อ.................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                    (......................................................)    
    
2. ได้ออกอำชญำบัตรพิเศษท่ี.............................................................. ............................มีอำยุ.........................ปี 
    ตั้งแต่วันที่........................เดือน..........................................................พ.ศ.  .................................... 

สิ้นอำยุวันที่.....................เดือน............................................ ..............พ.ศ. .................................... 
 

3. ไดเ้รียกเก็บค่ำสิทธิส ำรวจตำมอำชญำบัตรพิเศษ และเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐดังนี้ 
 3.1 ค่ำสิทธิส ำรวจ ปีที่ 1 จ ำนวน..............................ไร่ เป็นเงิน........................................บำท 
    3.2 เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนกำรออกอำชญำบัตรพิเศษ เป็นเงิน........................................บำท 
    3.3 เงินตอบแทนแก่รัฐตำมจ ำนวนพ้ืนที่ในอัตรำไร่ละ 20 บำท เป็นเงิน........................................บำท 
    3.4 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (ถ้ำมี) ระบุ........................................................ เป็นเงิน........................................บำท 
                             รวมเป็นเงิน........................................บำท 
    จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................................................. 
  ตำมใบเสร็จเลขท่ี..........................................ลงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ.................  
 
     ลำยมือชื่อ......................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                   (.....................................................) 
 
4. ได้ตรวจสอบจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียม ค่ำสิทธิส ำรวจ และผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

จึงได้มอบอำชญำบัตรพิเศษให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 
      ลำยมือชื่อ....................................................ผู้บันทึก  
          (......................................................)  
      ต ำแหน่ง ................................................................  



แบบค ำขอ อ. 1 (4) 
 

ค ำขอคืนพื้นที่บำงส่วนของอำชญำบัตรพิเศษ 
 

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

   ข้ำพเจ้ำ......................................................ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษท่ี.....................................  

ชนิดแร่......................................................................................ในเขตท้องที่ต ำบล................ ............................... 

อ ำเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์..................................................  

โทรสำร...........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………………………....................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด..................................................................... ..... 

เพ่ือขอคืนพ้ืนที่บำงส่วนของอำชญำบัตรพิเศษดังกล่ำว คงเหลือเนื้อที่.................ไร่............งำน............ตำรำงวำ 

ตำมแผนที่แนบท้ำยค ำขอนี้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 

   เหตุผลในกำรขอคืนพ้ืนที่บำงส่วนของอำชญำบัตรพิเศษ......................................................  

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

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

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

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

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

  

   พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วยรวม...........................ฉบับ 

      อำชญำบัตรพิเศษ (ฉบับผู้ถือ) 

      อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 

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

 
 
 

       ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  

        (............................................................)  
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แผนที่แสดงเขตอำชญำบัตรพิเศษที่................................ 

         ค ำขอที่.....................................................ระวำงที.่................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
เนื้อท่ี....................................ไร่.......................................งำน.................................... .....ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน.................................................  
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ................ ....องศำ ระยะ.................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข............................ถึงมุมหมำยเลข..........................ทิศ....................องศำ ระยะ.................เมตร 

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
         (.................................................................)  

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้เขียน  
         (.................................................................)  

      ลำยมือชื่อ...............................................................ผู้ตรวจ 
         (.................................................................)  
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอ และค่ำธรรมเนียม 
   1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่........................ลงวันที่............เดือน...................................พ.ศ...............  
          เวลำ.......................................น.  
 
 
      ลำยมือชื่อ....................................................  
         (......................................................)                     
                                                      เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่   
 
 1.2 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
          (1) ค่ำลดพื้นที่ในเขตอำชญำบัตรพิเศษ  เป็นเงิน........................................บำท 
          (2) ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) ระบุ.............................. ........... เป็นเงิน........................................บำท 
                                    รวมเป็นเงิน.........................................บำท 
               จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)......................................................................................................... ...... 
               ตำมใบเสร็จเลขท่ี..........................ลงวันที่................เดือน.................................พ.ศ.................. .  
 
 
                                              ลำยมือชื่อ.................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                     (......................................................)      
              
 
2. ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษท่ี...........................................ได้คืนพ้ืนที่บำงส่วนของอำชญำบัตรพิเศษ ครั้งที่ ........... 
    จ ำนวน ................ไร่..............งำน...............ตำรำงวำ มีผลเมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ............... 
 
 
3. ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมในกำรลดพ้ืนที่ในเขตอำชญำบัตรพิเศษถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบอำชญำบัตร
 พิเศษคืนให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ................. 
 
 
          ลำยมือชื่อ....................................................ผู้บันทึก  
                    (......................................................)  

 
 
 
 



แบบค ำขอ อ. 1 (5) 
 

ค ำขอยกเลิกอำชญำบัตร 

 

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

                                                                 วันที.่.............เดือน.................................พ.ศ.................. 

   

  ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................................... ........ 

ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร/ออำชญำบัตรพิเศษที่................................ชนิดแร/........................................ ...... 

ในเขตท้องที่ต ำบล..................................อ ำเภอ............................................จังหวัด................... ........................... 

โทรศัพท์..................................................โทรสำร..........................................  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).............................................................................................................. ............ 

ขอยื่นค ำขอต/อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร/ประจ ำท้องที่จังหวัด........................................................................... 

เพ่ือขอยกเลิกอำชญำบัตรดังกล/ำว ให้สิ้นอำยุนับแต/วันที่ยื่นค ำขอ 

  เหตุผลในกำรขอยกเลิกอำชญำบัตร................................................................................................. 

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

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

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

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

  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้มอบอำชญำบัตรคืนมำพร้อมค ำขอนี้ด้วยแล้ว 

 
 
 
       ลำยมือชื่อ......................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
        (........................................................) 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่ 

รำยกำรจดทะเบียนค ำขอ  

         ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่...............................ลงวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ................. 

  เวลำ.................................น.  
 
 
 

      ลำยมือชื่อ....................................................  
         (......................................................)  
                   เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร/ประจ ำท้องที ่
 



     แบบค ำขอ ป. 2 (1) 
 

ค ำขอประทำนบัตร 
กำรท ำเหมืองประเภทที่............ 

 

     เขียนที ่  
วันที่ เดือน พ.ศ.        

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ....... ..........ปี สัญชำติ.......................
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน...................................................บ้ำนเลขท่ี............................หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................หมู่ บ้ำน.................................................
ต ำบล/แขวง.................................................................อ ำเภอ/เขต.......................................... ..............................
จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์................. ..............................
โทรสำร................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)............................................................ 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

  บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง  

ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...............................................................................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่...........................................ลงวันที่..............เดือน..................................พ.ศ................... 

ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่...........................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................... 

หมู่บ้ำน..........................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต......................................  

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.................. ........................ 

โทรสำร............................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail).............................................................. 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด.............................................. 
เพ่ือขอรับประทำนบัตรกำรท ำเหมืองแร่ประเภทที่............................................................................................... 
ชนิดแร่........................................................................ ........................................................ .................................. 
โดยวิธีกำรท ำเหมือง ......................................................................................................................... .................... 
ในเขตท้องที่ต ำบล.................................................................อ ำเภอ.................................... ................................. 
จังหวัด..................................................เป็นเนื้อที่.........................ไร่.........................งำน........................ตำรำงวำ 

 ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน......................................................ไร่
...........................................งำน..........................................................ตำรำงวำ  
 ที่ดินอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน............................................................................ไร่
..........................................งำน.....................................................ตำรำงวำ  

โดยมีเขตตำมแผนที่แนบท้ำยค ำขอนี้  
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 พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.................ฉบับ คือ 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ  

ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
 ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 

ไม่เกิน 6 เดือน 
 แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบค ำขอประทำนบัตร โดยแผนที่ดังกล่ำวต้องแสดงไว้ใน

แผนที่มำตรำส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหำร พร้อมกับก ำหนดค่ำพิกัดฉำกสำกล (U.T.M Coordinates) 
ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่ำวไว้ 

 หลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดกำรท ำเหมืองอยู่ในเขตค ำขอนี้ 
 แผนกำรฟ้ืนฟู กำรพัฒนำ กำรใช้ประโยชน์ และกำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในระหว่ำงที่มีกำรท ำเหมืองและหลังจำกปิดเหมือง 
 ข้อเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในกรณีได้รับประทำนบัตร 

 เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

 เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค ำขอ
ยินยอมให้ผู้ยื่นค ำขอท ำเหมืองในเขตค ำขอนั้นได้ กรณีเป็นที่ดินตำมสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 

 หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่น 
ค ำขอและด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

 อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................ 
                                     
 
    

       ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
        (............................................................)  

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อม

รับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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  แผนที่แสดงเขตค ำขอประทำนบัตร 
.................................................... 

ค ำขอที่...........................................     ระวำงที่ 
.................................................... 

          GN 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อท่ี....................................ไร่...........................งำน....................................ตำรำงวำ  
มำตรำส่วน............................................ 
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ..............ลิปดำ  ระยะ........................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร 
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร
จำกมุมหมำยเลข.............ถึงมุมหมำยเลข...............ทิศ...............องศำ...............ลิปดำ  ระยะ.......................เมตร
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำยมือชื่อ........................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

 
ลำยมือชื่อ........................................................ผู้เขียน 

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

 
ลำยมือชื่อ........................................................ผู้ตรวจ 

            (.......................................................) 
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                                                      บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ 

1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม  
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่..............................ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ.................. ....  
  เวลำ...............น. 
                                     
 
                                                                  ลำยมือชื่อ..................................................................... 
                                                                         (...........................................................................) 

                                                                        เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

    1.2  รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
      (1)  ค่ำประทำนบัตร      เป็นเงิน..............................บำท 
      (2)  ค่ำเขียนหรือจ ำลองแผนที่...............ฉบับ   เป็นเงิน..............................บำท 
      (3)  ค่ำรังวัดตำมจ ำนวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่  เป็นเงิน..............................บำท 
      (4)  ค่ำหลักเขตเหมืองแร่..............หลัก    เป็นเงิน..............................บำท 
             รวมเป็นเงิน...............................บำท 
 
 

                       ลำยมือชื่อ......................................................ผู้ค ำนวณ 
                        (............................................................................) 

                                                          ต ำแหน่ง ..................................................................... 

 1.3 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้นจ ำนวน .................................................................... บำท 
             จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .......................................................................................................................... 
  ตำมใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันที่............เดือน................................พ.ศ.......... ................ 

   
    

 ลำยมือชื่อ........................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                         (.......................................................) 

 1.4  ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระเพ่ิม (ถ้ำมี) 
 (1) ค่ำเขียนหรือจ ำลองแผนที่..............ฉบับ เป็นเงิน..............................บำท 
 (2) ค่ำรังวัดตำมจ ำนวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ เป็นเงิน..............................บำท 
 (3) ค่ำหลักเขตเหมืองแร่..............หลัก เป็นเงิน..............................บำท 
 (4) อ่ืน ๆ ............................................................... เป็นเงิน..............................บำท 

                                                                                  รวมเป็นเงิน................................บำท 

             จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ...................................................................................... .....................................  
        ตำมใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ..................... 
 
 
                                    ลำยมือชื่อ ..............................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                          (................................................................) 
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2. ได้ออกประทำนบัตรที่...............................................มีอำย.ุ................ปี  
    ตั้งแต่วันที่........................เดือน..........................................................  พ.ศ. .................................... 

สิ้นอำยุวันที่.....................เดือน..........................................................  พ.ศ. .................................... 
 
3. ได้ตรวจสอบเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำธรรมเนียมเพ่ิม (ถ้ำมี) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบประทำนบัตร 

ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่.............. เดือน........................................... พ.ศ. ........................ 
 
 

ลำยมือชื่อ............................................... 
           (......................................................) 

           เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 

 
 
 
 
 
 

 



       แบบค ำขอ ป. 2 (2) 
 

ค ำขอประทำนบัตรท ำเหมืองใต้ดิน 

 

      เขียนที ่  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

         
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ....... ..........ปี สัญชำติ.......................
หมำยเลขประจ ำตัวของผู้ถือบัตรประชำชน............................................บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่...................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน............. ....................................หมู่บ้ำน........... ..................................
ต ำบล/แขวง.................................................................อ ำเภอ/เขต.......................................... ..............................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...............................................
โทรสำร................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail).............................................................. 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

  บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง  
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท....................................................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
เลขที่.........................ลงวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ...................... ........................... 
ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่...........................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................... 
ชื่อหมู่บ้ำน..........................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต......................................  
จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.......................................... 
โทรสำร............................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)............................................................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด..................................................... 
เพ่ือขอรับประทำนบัตรท ำเหมืองแร่ใต้ดิน ชนิดแร่.......................................................................................................... 
โดยวิธีกำรท ำเหมืองใต้ดิน ในเขตท้องที่ ต ำบล...........................อ ำเภอ.............................จังหวัด..................................
เป็นเนื้อทีค่ ำขอประทำนบัตรทั้งหมด จ ำนวน...............................ไร่................................งำน...........................ตำรำงวำ 

 ส่วนที่ท ำเหมืองใต้ดินลึกไม่เกิน 100 เมตร 
ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน..............................................ไร่

..............................................งำน..........................................................ตำรำงวำ  
ที่ดินอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน....................................................................ไร่

..............................................งำน..........................................................ตำรำงวำ  
 ส่วนที่ท ำเหมืองใต้ดินลึกเกิน 100 เมตร  

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน..............................................ไร่
..............................................งำน..........................................................ตำรำงวำ 

ที่ดินอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน...........................................................................ไร่
..............................................งำน..........................................................ตำรำงวำ  

โดยมีเขตตำมแผนที่แนบท้ำยค ำขอนี้  
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 พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม...............ฉบับ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

  ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ

  ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    

 ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง    

 ไม่เกิน 6 เดือน 

 แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบค ำขอประทำนบัตร โดยแผนที่ดังกล่ำวต้องแสดง 

 ไว้ในแผนที่มำตรำส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหำร พร้อมก ำหนดค่ำพิกัดฉำกสำกล 

 (U.T.M Coordinates) ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่ำวไว้ 

 หลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดกำรท ำเหมืองในเขตค ำขอ 

 ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในกรณีได้รับประทำนบัตร 

  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

 เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพ้ืนที่ยื่นค ำขอยินยอม

 ให้ผู้ยื่นค ำขอท ำเหมืองในเขตค ำขอนั้นได้ กรณีเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

 ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 

 หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอ

 และด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

   เอกสำรประกอบค ำขอประทำนบัตรท ำเหมืองใต้ดินตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม

 ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรขอประทำนบัตรท ำเหมืองใต้ดิน ออกตำมควำมใน

 มำตรำ 81 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 มำตรกำรทำงเทคนิค ด้ำนโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ วิธีกำรท ำเหมืองตำมหลัก

 วิศวกรรมเหมืองแร่ ควำมปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต และระดับควำมลึกที่ปลอดภัย 

 แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่ และข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทำงเทคนิคในวิธีกำรท ำเหมืองใต้ดินและกำรแต่งแร่ 

 ข้อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีในกำรท ำเหมืองใต้ดิน กำรแต่งแร่ และกำรฟ้ืนฟู พ้ืนที่

 ภำยหลังกำรท ำเหมืองใต้ดินโดยสังเขป 

 ข้อเสนอเพ่ือกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย จ ำนวนเงินสนับสนุน 

 และระเบียบกำรตรวจสอบกำรท ำเหมืองที่ผู้ขอประทำนบัตรท ำเหมืองใต้ดินจะเสนอ

 ให้มีกำรร่วมตรวจสอบกำรท ำเหมืองใต้ดิน 
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 ข้อเสนอเส้นทำงขนส่ง แหล่งน้ ำ และระบบสำธำรณูปโภค  

 ข้อเสนอเอำประกันภัยควำมรับผิดตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติแร่         

 พ.ศ. 2560 ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลำที่ชัดเจน 

 แผนกำรฟ้ืนฟู กำรพัฒนำ กำรใช้ประโยชน์ และกำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อ

 คุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในระหว่ำงที่มีกำรท ำเหมืองและ

 หลังจำกปิดเหมืองพร้อมข้อเสนอเทคนิควิธีกำรเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำ

 เหมืองใต้ดิน 

 กำรวำงหลักประกันเพื่อฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ที่ท ำเหมืองและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ

 จำกกำรท ำเหมือง 

  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ ........................................... 
        
 
 

       ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อม

รับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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แผนที่แสดงเขตตำมค ำขอประทำนบัตรท ำเหมืองใต้ดิน 
         ………………………………………… 
ค ำขอที่............................................             ระวำงที ่
         ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อที่ค ำขอประทำนบัตรทั้งหมด จ ำนวน..............................................ไร่...........................งำน...................ตำรำงวำ  

เป็นส่วนที่ท ำเหมืองลึกไม่เกิน 100 เมตร จ ำนวน...............................ไร่...........................งำน...................ตำรำงวำ 

และเป็นส่วนที่ท ำเหมืองลึกเกิน 100 เมตร จ ำนวน............................ไร่...........................งำน...................ตำรำงวำ 

มำตรำส่วน............................................. 

พ้ืนที่ท ำเหมืองในส่วนที่ลึกไม่เกิน 100 เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

 

GN 
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พ้ืนที่ท ำเหมืองส่วนที่ลึกเกิน 100 เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

จำกมุมหมำยเลข..........ถึงมุมหมำยเลข..........ทิศ...............องศำ.............ลิปดำ ระยะ..................................เมตร 

     

 

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

 

 

      ลำยมือชื่อ............................................................ผู้เขียน 

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

 

 

     ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ตรวจ 

                                                               (.............................................................) 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม  
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่..............................ลงวันที่........... .เดือน..........................พ.ศ......................  
  เวลำ...............น. 
                                     
                                                       ลำยมือชื่อ..................................................................... 
                                                              (...........................................................................) 

                                                       เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 

    1.2  รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
      (1) ค่ำประทำนบัตร      เป็นเงิน..............................บำท 
      (2) ค่ำเขียนหรือจ ำลองแผนที่...............ฉบับ   เป็นเงิน..............................บำท 
      (3) ค่ำรังวัดตำมจ ำนวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่  เป็นเงิน..............................บำท 
      (4) ค่ำหลักเขตเหมืองแร่..............หลัก    เป็นเงิน..............................บำท 
             รวมเป็นเงิน...............................บำท 
 
                             ลำยมือชื่อ......................................................ผู้ค ำนวณ 
                              (............................................................................) 

                                                             ต ำแหน่ง .................................................................... 
 

 1.3 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระรวมทั้งสิ้นจ ำนวน ......................................................... บำท 
     จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..........................................................................................................   
  ตำมใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  ....................... 

     
     ลำยมือชื่อ.....................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

                      (.......................................................) 
 
 1.4 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอช ำระเพ่ิม(ถ้ำมี) 

 (1) ค่ำเขียนหรือจ ำลองแผนที่..............ฉบับ   เป็นเงิน..............................บำท 
 (2) ค่ำรังวัดตำมจ ำนวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่  เป็นเงิน..............................บำท 
 (3) ค่ำหลักเขตเหมืองแร่..............หลัก    เป็นเงิน..............................บำท 
 (4) อ่ืน ๆ...............................................................         เป็นเงิน..............................บำท 

                                                                                รวมเป็นเงิน..............................บำท 
             จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .......................................................................................................................  
  ตำมใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันที่............เดือน................................พ.ศ............... ....... 
 
                                    ลำยมือชื่อ ..............................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                        (................................................................) 
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2. ได้ออกประทำนบัตรที่..........................................มีอำยุ....................ป ี 
 ตั้งแต่วันที่........................ เดือน..........................................................  พ.ศ. .................................... 
 สิ้นอำยุวันที่..................... เดือน.......................................................... พ.ศ. .................................... 
 
3. ได้ตรวจสอบเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำธรรมเนียมเพ่ิม (ถ้ำมี) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบประทำนบัตร 

ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่................เดือน........................................... พ.ศ. .................... 
 
 
                   ลำยมือชื่อ............................................... 

      (......................................................) 
      เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอ ป. 2 (3) 

 
ค ำขอต่ออำยปุระทำนบัตร 

กำรท ำเหมืองประเภทที่............... 
 

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

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

 นำย/นำง/นำงสำว......................................................................อำยุ....... .......ปี สัญชำติ.................
หมำยเลขประจ ำตัวของผู้ถือบัตรประชำชน................................................... บ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่. ...............
ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................................... หมู่บ้ำน..............................................................
ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์.........................................................โทรสำร.........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)................................................................................................................................. 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด.................................................... ............................................................
ตำมหนังสือรับรองส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................................... ........................... 
หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เลขที่............................................................................ ...................... 
ลงวันที่....................เดือน..................................................พ.ศ................... ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่................................ 
หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................ชื่อหมู่บ้ำน.............. ............................. 
ต ำบล/แขวง.................................................อ ำเภอ/เขต................................. ..............จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...............................................โทรสำร.................. .................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)....................................................................................................................... ......... 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ถือประทำนบัตรที่..................................................... ............................................
ชนิดแร่............................................................................................................................................... .......................
ในเขตท้องที่ ต ำบล......................................อ ำเภอ............................. .........จังหวัด......................... .......................
เนื้อที่.............ไร่..............งำน......... .ตำรำงวำ ท ำเหมืองไปแล้ว เนื้อที่................ไร่ ............งำน..........ตำรำงวำ 
คงเหลือเนื้อที่แหล่งแร่ที่จะท ำเหมืองต่อไปได้ เนื้อที่........................ไร่........................งำน......... ..............ตำรำงวำ 
ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด.................................................. ..........................
เพ่ือขอต่ออำยุประทำนบัตรดังกล่ำวซึ่งจะสิ้นอำยุในวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ. ..................
ต่อไปอีก.......................ปี 
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 พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม......................ฉบับ คือ 
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
  ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

  ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 

  ไม่เกิน 6 เดือน 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
  แผนที่แสดงเขตที่ท ำเหมืองแล้ว และท่ีจะท ำเหมืองต่อไป 
  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพ้ืนที่ประทำนบัตร 

  ยินยอมให้ผู้ยื่นค ำขอท ำเหมืองในเขตค ำขอนั้นได้ กรณีเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 
  ครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

  หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอ 
  และด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล )กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ(  

  ประทำนบัตรฉบับผู้ถือประทำนบัตร 
  อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................. ...................... 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบค ำขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำ 

และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 

ลำยมือชื่อ........................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

            (.......................................................) 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่...........................ลงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ........ ......... 

 เวลำ........................น.  
 

 
 ลำยมือชื่อ........................................................ 
                                                                   (.......................................................)  
                                                               เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่  

 
    1.2 รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมทีผู่้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
   (1) ค่ำต่ออำยุประทำนบัตร                                      เป็นเงิน ..................................บำท 
    (2) ค่ำอ่ืน ๆ ..........................................................          เป็นเงิน..................................บำท 
 
 
      ลำยมือชื่อ........................................................ผู้ค ำนวณ 
                            (.......................................................) 
         ต ำแหน่ง ............................................................  
  
 1.3 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้นจ ำนวน...................................................................บำท  
          จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ........ 
          ตำมใบเสร็จรับเงินวันที่................................... ลงวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
 
 
     ลำยมือชื่อ.................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                (.....................................................) 
 
2. ได้ต่ออำยุประทำนบัตร ที่............................................................................ .........ให้อีก....................................ปี 

ตั้งแต่วันที่..................เดือน............................................พ.ศ. ...................... 
 สิ้นอำยุวันที่...............เดือน.............................................พ.ศ. .....................  
 
3. ได้ตรวจสอบเงินค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบประทำนบัตรให้ผู้ยื่นค ำขอ  
 เมื่อวันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ. .................. 
 
 
  ลำยมือชื่อ........................................................ผู้บันทึก 
                  (..........................................................) 
  ต ำแหน่ง .......................................................... 



แบบค ำขอ ป. 2 (4) 

ค ำขอโอนประทำนบัตร 
กำรท ำเหมืองประเภทที่................... 

 
 

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

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว................................................................อำยุ..... ....ปี สัญชำติ............... 

หมำยเลขประจ ำตัวของผู้ถือบัตรประชำชน................................................. ............. บ้ำนเลขที่..................................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................... หมู่บ้ำน......... ....................................
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์...................................................โทรสำร...................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail) .............................................................................................................................. 
ผู้ถือประทำนบัตรที่......................................................หรอืผู้ขอรับโอนประทำนบัตรที่...............................................
ชนิดแร่....................................................... .................................................................................................................
โดยวิธีกำรท ำเหมือง................................................................ในเขตท้องที่ต ำบล........................................................
อ ำเภอ..................................... จังหวัด..........................................เนื้อท่ี...................ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ 
ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด................................................. ...............................
เพ่ือขอโอนประทำนบัตรให้ หรือขอรับโอนประทำนบัตร 

 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

ข้ำพเจ้ำ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด...................................................................... ..............................
ตำมหนังสือรับรองส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท........................................................................... ......................... 
หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เลขที่............................................................................... ................... 
ลงวันที่....................เดือน...............................................พ.ศ. .................. ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่.................................. 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................ชื่อหมู่บ้ำน....... .................................... 
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............ ............................... 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...............................................โทรสำร............ ........................................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)...................................................................................................................... .........
ผู้ถือประทำนบัตรที่...................................................ชนิดแร.่............................................................................... .......
โดยวิธีกำรท ำเหมือง.......................................................ในเขตท้องที่ต ำบล .................................................................
อ ำเภอ........................... .........จังหวัด......... ...................... .........  เนื้อท่ี..................ไร่................งำน...............ตำรำงวำ 
ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด................................................................................. 
เพ่ือขอโอนประทำนบัตรให้  
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กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................อำยุ...........ปี สัญชำติ......................

หมำยเลขประจ ำตัวของผู้ถือบัตรประชำชน.....................................................บ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................หมู่บ้ำน............................................... 
ต ำบล/แขวง..............................................อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด................ ................................
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์.................................................โทรสำร....................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail).............................................................................................................. ..................
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น..................................................ของผู้ถือประทำนบัตร 

 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด................................................................................. .................................
ตำมหนังสือรับรองส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท........................................................................................... ......... 
หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เลขที่....................................................... ........................................... 
ลงวันที่....................เดือน............................................... พ.ศ. .................. ที่ตั้งส ำนักงำน เลขท่ี............................... 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................ชื่อหมู่บ้ำน.................................... ....... 
ต ำบล/แขวง.................................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.... ................................ 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...............................................โทรสำร.................. .................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)................................................................................................................................. 

1. เหตุผลในกำรขอโอนหรือขอรับโอนประทำนบัตร..................................................................... 
............................................................................................................................................................................. ........ 

2. ค่ำตอบแทนกำรโอนสิทธิท ำเหมืองตำมประทำนบัตรที่ผู้ โอนได้รับ เป็นเงินจ ำนวน
...............................................บำท (......................................................................................................................)  

พร้อมค ำขอนี้ ได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม......................ฉบับ คือ 
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
  ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

  ลงนำมและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน )กรณีเป็นนิติบุคคล(       
  ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 

  ไม่เกิน 6 เดือน 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
  รำยงำนกำรประชุมของนิติบุคคลและข้อตกลงของที่ประชุม ซึ่งได้ตกลงเห็นชอบ 

  ในกำรที่จะโอนประทำนบัตรหรือรับโอนประทำนบัตร 
 แผนที่แสดงเขตที่ท ำเหมืองแล้ว และท่ีจะท ำเหมืองต่อไป 

  ส ำเนำค ำขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพ่ือท ำเหมืองแร่ 
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  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพ้ืนที่ประทำนบัตร 
  ยินยอมให้ผู้ยื่นค ำขอท ำเหมืองในเขตค ำขอนั้นได้  กรณีเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 
  ครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

  ประทำนบัตรฉบับผู้ถือประทำนบัตร 
  หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ กรณีมอบให้บุคคลอ่ืนมำยื่นค ำขอแทน 
  อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................... ............. 

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

 กรณีกำรขอรับโอนประทำนบัตรโดยกำรตกทอด หรือกำรขอรับโอนประทำนบัตรกรณี 
ผู้ถือประทำนบัตรถูกศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือกำรขอโอนประทำนบัตรให้แก่บิดำมำรดำ สำมี ภริยำ 
หรือผู้สืบสันดำนของผู้ขอเอง ให้ยื่นเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ถือประทำนบัตร 
  ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นทำยำท 
        ส ำเนำค ำสั่งศำลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดกำรมรดก 
  ส ำเนำค ำสั่งศำลให้ผู้ถือประทำนบัตรเป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ 
  ส ำเนำค ำสั่งศำลแต่งตั้งให้ผู้ขอรับโอนเป็นผู้อนุบำล 
  อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................................................  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

ลำยมือชื่อ........................................................ผู้ขอรับโอน 

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

ลำยมือชื่อ........................................................ผู้รับโอน 

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

หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  
ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบค ำขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำ 

และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่...........................ลงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ.......... ........ 

 เวลำ........................น.  
 
 

                                    ลำยมือชื่อ........................................................ 
                                                              (.........................................................) 

                                                  เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

    1.2 รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับยื่นค ำขอ 
   (1) ค่ำโอนประทำนบัตร เป็นเงิน..................................บำท 
       (2) ค่ำตอบแทนกำรโอนสิทธิท ำเหมืองตำมประทำนบัตร เป็นเงิน..................................บำท 
   (3) ค่ำอ่ืน ๆ ..................................... เป็นเงิน..................................บำท 
    รวมเป็นเงิน ...............................บำท  
   
 
 

 
 1.3 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้นจ ำนวน........................................ ..........................บำท    
  จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................................................  
   ตำมใบเสร็จรับเงินวันที่......................................... ลงวันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .............. 
 
 
 

 

 1.4 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอช ำระเพ่ิมเติม ส ำหรับค่ำตอบแทนกำรโอนสิทธิท ำเหมืองตำมประทำนบัตร 
 เป็นเงินจ ำนวน......................................................................บำท  

  จ ำนวนเงิน )ตัวอักษร(  …………………………………………………………………………………………………….………. 
  ตำมใบเสร็จรับเงินวันที่........................... ลงวันที่................เดือน................. ..................พ.ศ.................. 
 
 
 
 
 

ลำยมือชื่อ........................................................ผู้ค ำนวณ 
            (.......................................................) 

ลำยมือชื่อ........................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
         (....................................................................) 

ลำยมือชื่อ........................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
            (...........................................................) 
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2. ผู้ยื่นค ำขอได้รับอนุญำตให้โอนประทำนบัตรหรือรับโอนประทำนบัตร  
 ตั้งแต่วันที่.......................เดือน..................................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป  
 
3. ได้ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบประทำนบัตรให้ผู้รับโอน  
 เมื่อวันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ.  .................. 
 
 
 
 ลำยมือชื่อ........................................................ผูบ้ันทึก 

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

ต ำแหน่ง ............................................................  



แบบค ำขอ ป. 2 (5) 
 

ค ำขอใบอนุญำตร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
 

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

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

1. ข้ำพเจ้ำ....................................................................................ผู้ถือประทำนบัตรที่................................................ 
 ชนิดแร่........................................................................................ ........................................................................... 
 ประทำนบัตรสิ้นอำยุวันที่.................................................................................................... ................................... 
2. ข้ำพเจ้ำ............................................................... .....................ผู้ถือประทำนบัตรที่................................................ 
 ชนิดแร่........................................................................ ........................................................................................... 
 ประทำนบัตรสิ้นอำยุวันที่................................................................................... .................................................... 
3. ข้ำพเจ้ำ...................................................................................ผู้ถือประทำนบัตรที่................................................. 
 ชนิดแร่................................................................. .................................................................................................. 
 ประทำนบัตรสิ้นอำยุวันที่................................................................................................................... .................... 
4. ข้ำพเจ้ำ...................................................................................ผู้ถือประทำนบัตรที่................................................. 
 ชนิดแร่................................................................................................................ ................................................... 
 ประทำนบัตรสิ้นอำยุวันที่....................................................................................... ................................................ 
5. ข้ำพเจ้ำ...................................................................................ผู้ถือประทำนบัตรที่................................................. 
 ชนิดแร่...................................................................................................................... ............................................. 
 ประทำนบัตรสิ้นอำยุวันที่..................................................................................................... .................................. 
6. ข้ำพเจ้ำ........................................................ ...........................ผู้ถือประทำนบัตรที่................................................. 
 ชนิดแร่...................................................................................................................... ............................................. 
 ประทำนบัตรสิ้นอำยุวันที่..................................................................................................... .................................. 
    ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด.................................................... 
 เพ่ือขอร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ ลงชื่อ...........................................................ผู้ ยื่นค ำขอ 
      (..........................................................)         (..........................................................)  
ผู้ถือประทำนบัตรที่...................................... ผู้ถือประทำนบัตรที่................................... ... 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นค ำขอ  
      (..........................................................)        (..........................................................) 
ผู้ถือประทำนบัตรที่...................................... ผู้ถือประทำนบัตรที่...................................... 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
      (..........................................................)         (..........................................................)  
ผู้ถือประทำนบัตรที่...................................... ผู้ถือประทำนบัตรที่...................................... 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่............................ลงวันที.่............. เดือน........................ พ.ศ  . ..................... 

      เวลำ..........................น.  
 
 
 

  ลำยมือชื่อ............................................................... 
      (...............................................................) 

                          เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 

1.2 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
จ ำนวน ..................................รำย รำยละ....................................... บำท  
รวมเป็นเงินจ ำนวน............................................................................บำท  
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ....................................................... .................................................................... 
ตำมใบเสร็จรับเงินที.่..................................... ลงวันที่.............เดือน......................... พ.ศ. ................... 

 
 
 

ลำยมือชื่อ ................................................. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
           (..................................................) 

 
 
2.  ไดอ้อกใบอนุญำตร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน ที่....................................................

ลงวันที่.................เดือน..................................พ .ศ.  ………………….  
 
3. ได้มอบใบอนุญำตร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน ให้แก่ 
 ผู้ถือประทำนบัตรที่ ......................................................รับไป เมื่อวันที่............เดือน.......................พ  .ศ. .………… 
 ผู้ถือประทำนบัตรที่ ......................................................รับไป เมื่อวันที่............เดือน.......................พ  .ศ. .………… 
 ผู้ถือประทำนบัตรที่ ......................................................รับไป เมื่อวันที่............เดือน.......................พ  .ศ. .………… 
 ผู้ถือประทำนบัตรที่ ......................................................รับไป เมื่อวันที่............เดือน.......................พ  .ศ. .………… 
 ผู้ถือประทำนบัตรที่ ......................................................รับไป เมื่อวันที่............เดือน.......................พ  .ศ. .………… 
 ผู้ถือประทำนบัตรที่ ......................................................รับไป เมื่อวันที่............เดือน.......................พ  .ศ. .………… 
  
 
 
 ลำยมือชื่อ................................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

    (……………………………………………………….) 



แบบค ำขอ ป. 2 (6) 

ค ำขอคืนสิทธิตำมประทำนบัตร 
   

 

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

ข้ำพเจ้ำ.............................................................. ................ผูถ้ือประทำนบัตรที่.......................................... 
ชนิดแร่...................................................................... .....ในเขตท้องที่ต ำบล...................................................................... 
อ ำเภอ...........................................จังหวัด................................... เนื้อท่ี.................ไร่.................งำน...................ตำรำงวำ   
มีอำยุ........................ปี นับตั้งแต่วันที่.......................................................ถึงวันที่............................................................  
โทรศัพท์....................... โทรสำร......................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)........................................................ 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด................................................................ 
เพ่ือขอคืนสิทธิตำมประทำนบัตรดังกล่ำว  

ขอคืนสิทธิตำมประทำนบัตรทั้งหมด   
ขอคืนสิทธิตำมประทำนบัตรบำงส่วน จ ำนวนเนื้อที่ประมำณ ......... ไร่..........งำน.............ตำรำงวำ 

ตำมแผนที่แนบท้ำยค ำขอนี้ 

เหตุผลในกำรขอคืนสิทธิตำมประทำนบัตร................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ................................................................................................. .................. 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย จ ำนวน .............. ฉบับ 
ประทำนบัตร (ฉบับผู้ถือ) 

 หนังสือยินยอมกำรคืนสิทธิตำมประทำนบัตรจำกผู้รับช่วงกำรท ำเหมือง (กรณีประทำนบัตรอยู่ในระหว่ำง
กำรรับช่วงกำรท ำเหมือง)  

 อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................................................. ........................ 
 
 
 

ลำยมือชื่อ...............................................ผู้ยื่นค ำขอ 
(.....................................................) 
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แผนที่แสดงเขตค ำขอคืนสิทธิตำมประทำนบัตรบำงส่วน 
 

.                      . 
ค ำขอที่                     .           ระวำงที ่

.                     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี                         ไร่                    งำน                     ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน                                                        . 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
จำกมุมหมำยเลข      ถึงมุมหลำยเลข  ทิศ       องศำ            ลิปดำ  ระยะ  วำ 
 
 
        

ลำยมือชื่อ                            ผู้ยื่นค ำขอ 
        (                             ) 

 
ลำยมือชื่อ                            ผู้เขียน 

        (                             ) 
 
ลำยมือชื่อ                            ผู้ตรวจ 

        (                             ) 

GN 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่ 

1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่............................ลงวันที่............... .เดือน...........................พ.ศ. ..................  

เวลำ ........................ น. 
 

ลำยมือชื่อ                                      . 
   (                                           ) 

      เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 

1.2 รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ (กรณขีอคืนสิทธิตำมประทำนบัตรบำงส่วน)      
(1) ค่ำลดพ้ืนที่ในเขตประทำนบัตร    เป็นเงิน             บำท 
(2) ค่ำเขียนหรือจ ำลองแผนที่ ......... ฉบับ   เป็นเงิน             บำท 
(3) ค่ำรังวัดตำมจ ำนวนเนื้อที่ทุก ๆ 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ เป็นเงิน             บำท 
(4) ค่ำหลักเขตเหมืองแร่............หลัก   เป็นเงิน             บำท 
(5) อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ..............................................  เป็นเงิน             บำท 

       รวมเป็นเงิน   บำท 
 
                         ลำยมือชื่อ                                ผู้ค ำนวณ 

                    (                                  ) 
                   ต ำแหน่ง ..................................................     
 

1.3 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน .......................................................... ... บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ............... 
ตำมใบเสร็จเลขท่ี                               ลงวันที่          เดือน                         พ.ศ.         . 

 
     ลำยมือชื่อ                                   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                          (                                     ) 
 

1.4 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระเพ่ิม (ถ้ำมี) 
      (1) ค่ำลดพ้ืนที่ในเขตประทำนบัตร                                เป็นเงิน ........................... บำท 

(2) ค่ำเขียนหรือจ ำลองแผนที่ .........ฉบับ   เป็นเงิน             บำท 
(3) ค่ำรังวัดตำมจ ำนวนเนื้อที่ทุกๆ 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ เป็นเงิน             บำท 
(4) ค่ำหลักเขตเหมืองแร่............หลัก   เป็นเงิน             บำท 
(5) อ่ืน ๆ (ถ้ำมี)..............................................  เป็นเงิน             บำท 

       รวมเป็นเงิน   บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................................. ....... 
ตำมใบเสร็จเลขท่ี                               ลงวันที่          เดือน                     พ.ศ.           . 

 
     ลำยมือชื่อ                                   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                          (                                     ) 
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2. ได้มีหนังสือแจ้งอนุญำตคืนสิทธิตำมประทำนบัตรแล้ว ตำมหนังสือที่ .......................................... .........................                                  
     ลงวันที่        เดือน                        พ.ศ.          .พร้อมทั้งได้ตรวจสอบเงินค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
 

ลำยมือชื่อ                                ผู้บันทึก 
(                                  ) 

ต ำแหน่ง .................................................. 
 
 
 
 



แบบค ำขอ ต. 3 (1) 
 

ค ำขอใบอนุญำตแต่งแร/่ต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร่ 
 
 

                                                                              เขียนที.่.......................................................... 
                                                                วันที.่...........เดือน....................................พ.ศ................... 

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................................อำยุ .....................ป ีสัญชำติ.............. 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน……….....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................ชื่อหมู่บ้ำน......................................... 
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................... ......................... 
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสำร.......................................... ... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .................................................................................... ..................................... 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง  
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................... ......................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่..................................................ลงวันที่...........เดือน................................ พ.ศ. .............. 
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขที่..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................  
ชื่อหมู่บ้ำน.............................................. ..ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต................ ..................... 
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์......... ............................ 
โทรสำร....................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 

 เพ่ือขออนุญำตแต่งแร.่......................................................................................................... 
ณ เลขที่.......................หมู่ที่...........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................  
ชื่อหมู่บ้ำน.............................................. ..ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต........................ .......... 
จังหวัด.................................................. ....รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.........................................  
โทรสำร.....................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................ 

 เพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร ่ที.่..................................................................................... 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้ำน............................................ต ำบล/แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต................................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์......................................... 
โทรสำร.........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)..................................................................... 
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ 
  วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ 

 ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พ้ืนที่ 

2.1   ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้ขอ 
            ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

2.2   ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 
(1)   ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)   หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

2.3   ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
 หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่   
4.  แผนที่แสดงเขตที่จะขอให้เป็นเขตแต่งแร่  
5.  แผนผังและวิธีกำรแต่งแร่  
6.  ส ำเนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
         สิ่งแวดล้อมให้ควำมเห็นชอบแล้ว กรณีเป็นกำรแต่งแร่ที่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
7.  หนังสือยินยอมเป็นวิศวกรควบคุมรับผิดชอบด ำเนินงำนตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด พร้อมส ำเนำใบอนุญำต 
          ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
8.  ใบอนุญำตแต่งแรฉ่บับผู้รับใบอนุญำต กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร่ 
9.  อ่ืน ๆ ระบุ  

ลำยมือชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 

 ( ) 

 

 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร่ให้แนบเอกสำรตำมข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 8 

         2. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือเอกสำรรำชกำรอื่น  
  ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบค ำขอ 
  เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 
         3.  กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
         4.  กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

 เวลำ  น.  
 
                                             ลำยมือชื่อ.................................................................  

   (………………………………………………………) 
                             เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

  1.2 รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
        (1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแต่งแร่                            เป็นเงิน                บำท  
        (2) ค่ำธรรมเนียมรำยปี                                    เป็นเงิน                         บำท 
                                                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    บำท 
 
                                                                   ลำยมือชื่อ .........................................ผู้ค ำนวณ 
                                                                              (.............................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง ............................................... 

        (3) ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวน ........................................................ บำท 
             จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................    
             ตำมใบเสร็จรับเงินที่  ลงวันที่ เดือน  พ.ศ.   

 
                                                ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

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

2. ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร่ จ ำนวน      บำท  
    จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .................................................................................................. ....    

ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.    
 

ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                              (..............................................) 

3. บันทึกกำรออกใบอนุญำตแต่งแร/่กำรต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร่ 
 3.1 ไดม้ีกำรออกใบอนุญำตแต่งแร่ ที ่  ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 มีอำยุ………………ปี และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำต 
 ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่ เดือน                            พ.ศ.                 
  3.2 ผู้ยื่นค ำขอได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร่ ที.่.............................................ออกไปอีก....................ปี  
  นับตั้งแต่วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ...........เดือน...................... พ.ศ. ............ 

 และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตแต่งแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอ
เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.   

ลำยมือชื่อ   
           (  ) 
เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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ค ำขอโอนใบอนุญำตแต่งแร่ 
 
 

                                                                              เขียนที.่..........................................................            
                                                  วันที ่     เดือน                   พ.ศ………………..                 

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................ ..........                                       
ผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่ที.่............................................................................................................................ ............ 
ด้วยวิธีกำร................................................................................... ..........................................................................                                   
ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้ำน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสำร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       
 ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด      
เพ่ือขอโอนใบอนุญำตแต่งแร่ดังกล่ำวให้ 

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
ข้ำพเจ้ำ อำยุ ปี สัญชำติ  

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อยู่บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่  
ตรอก/ซอย ถนน ชื่อหมู่บ้ำน  
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)    

 

กรณีเป็นนิติบุคคล 
 บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด        ตำมหนังสือรับรอง 
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท                                    หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่     ลงวันที่ เดือน……………………….พ.ศ.  
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขที ่  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย   ถนน     
ชื่อหมู่บ้ำน  ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต     
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์     
โทรสำร  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       

 
เหตุผลในกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่  
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอน 

1.1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2  ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3  ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ

วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ

ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พ้ืนที่ของผู้รับโอน 

2.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้รับโอน 
      ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

2.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อื่นซึ่งผู้รับโอนได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

2.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
  หลักฐำนกำรยื่นค ำขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือกำรแต่งแร่จำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3.  รำยงำนกำรประชุมของนิติบุคคลซึ่งได้ตกลงเห็นชอบในกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่ กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคล 
4.  บันทึกกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่ 
5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมรส หรือเอกสำรอ่ืนของทำง 

รำชกำรซึ่งมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับรอง กรณีเป็นกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่ให้แกบิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ
หรือผู้สืบสันดำนของผู้ขอโอนเอง 

6.  ใบอนุญำตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญำต 
7.  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................. .................... 
  
 

ลำยมือชื่อ..................................................ผู้โอน     
        (.......................................................) 

 
 

ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้รับโอน 
               (.......................................................) 
 

 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

      เวลำ  น.  
 
 
 
                                          ลำยมือชื่อ.....................................................................  
                                                     (……………………………………………………….……) 

                  เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 

 
    1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่ที่ผู้ยื่นค ำขอต้องเสียพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ  
          จ ำนวนเงิน                       บำท  
          จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................ ..............................  

      ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                             เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

       (…………………………………………) 
 
 
2. ผู้โอนได้รับอนุญำตให้โอนใบอนุญำตแต่งแร่ให้ผู้รับโอน 
    ตั้งแต่วันที่.................เดือน พ.ศ........................... เป็นต้นไป  
 
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตแต่งแรใ่ห้ผู้รับโอน 
    เมื่อวันที.่...................เดือน...............................................พ.ศ....................... . 
 
 
 
                                              ลำยมือชื่อ   
                                                         (………………………………………...) 
                                     เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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บันทึกกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่  
เอกสำรประกอบกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่  

 
เขียนที่  

 วันที่  เดือน   พ.ศ.   

1. บันทึกฉบับนี้ท ำขึ้นระหว่ำง 
ชื่อ .สัญชำติ ตั้งบ้ำนเรือน ณ เลขที่  
ถนน หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ  
จังหวัด ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่ำ “ผู้โอนใบอนุญำตแต่งแร่” 
ชื่อ .สัญชำติ ตั้งบ้ำนเรือน ณ เลขที่  
ถนน หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ  
จังหวัด ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่ำ “ผู้รับโอนใบอนุญำตแต่งแร่” 

2. ผู้โอนตกลงโอนใบอนุญำตแต่งแร่ที ่  
ชื่อ ใบอนุญำตเลขท่ี  
ตั้งอยู่  ณ เลขที ่ ถนน หมู่ที่ ต ำบล  
อ ำเภอ จังหวัด ให้แก่ผู้รับโอนตั้งแต่วันที่ที่ท ำบันทึกนี้เป็นต้นไป
และผู้รับโอนใบอนุญำตแต่งแร่ได้รับทรำบเงื่อนไขแนบท้ำยและในใบอนุญำตแต่งแร่ โดยจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยต่อไป 

3. ผู้รับโอนได้รับทรำบในเรื่อง สิทธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ผู้โอนมีอยู่ต่อทำงรำชกำรและมีอยู่
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และผู้รับโอนยินดีที่จะรับผิดชอบและถือปฏิบัติต่อเนื่อง 
จำกผู้โอนสืบไป 

ผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำตแต่งแร่ได้รับทรำบข้อควำมในบันทึกนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำยจึงลงลำยมือชื่อ  
ไว้ต่อหน้ำพยำนเพื่อเป็นหลักฐำน 

   (ลงชื่อ) ผู้โอน 
          ( ) 

   (ลงชื่อ) ผู้รับโอน
          ( ) 

    (ลงชื่อ)  พยำน 
    ( ) 

   (ลงชื่อ)  พยำน 
    ( ) 
 
   
     
หมำยเหตุ  ผู้รับโอนจะต้องยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตแต่งแร่ภำยในก ำหนด 15 วัน นับแต่วันท ำบันทึกฉบับนี ้



แบบค ำขอ ต. 3 (3) 
 

ค ำขอรับโอนใบอนุญำตแต่งแร่โดยกำรตกทอด 
 

                เขียนที ่       
      วันที่  เดือน    พ.ศ.   

ข้ำพเจ้ำ อำยุ ปี สัญชำติ  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน อยู่บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่  
ตรอก/ซอย ถนน ชื่อหมู่บ้ำน  
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)    
ทำยำท/ผู้จัดกำรมรดก ของ    
ผู้รับใบอนุญำตแต่งแรท่ี่ ท ำกำรแต่งแร่   
    
ในเขตท้องที่ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด  
ซึ่งถึงแก่ควำมตำย ตั้งแต่วันที่ เดือน     พ.ศ.           

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด................................................ 
เพ่ือขอรับโอนใบอนุญำตแต่งแร่ดังกล่ำวโดยกำรตกทอด  

ข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องเป็น...................................................................ของผู้ถือใบอนุญำตแต่งแร่
และมีควำมประสงค์จะแต่งแร่ต่อไป 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม ฉบับ คือ 

1.   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2.  บัญชีรำยชื่อทำยำทท่ีจะประกอบกิจกำรแทน 
3.    ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่ 
4.    ส ำเนำหลักฐำนกำรเป็นทำยำท กรณีผู้ขอรับโอนเป็นทำยำท 

4.1    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับรอง  
  กรณผีู้ขอรับโอนเป็นบิดำ มำรดำ หรือผู้สืบสันดำน  

4.2    ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมรส หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำน
 เจ้ำหน้ำที่รับรอง กรณีผู้ขอรับโอนเป็นสำมี หรือภรรยำ 

5.    ส ำเนำค ำสั่งศำลแต่งตั้งให้ผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้จัดกำรมรดก กรณีผู้ขอรับโอนเป็นผู้จัดกำรมรดก 
6.    ใบอนุญำตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญำต 
7.    อ่ืน ๆ ระบ ุ  

ลำยมือชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
 ( ) 

 

หมำยเหตุ  1. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทนให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีด่้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

 เวลำ  น.  
 
 
 
                                      ลำยมือชื่อ................................................... 
                                                     (…………………………………………….) 

                       เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 
 
    1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำตแต่งแร่ที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ  
      จ ำนวนเงิน                                       บำท  
       จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ........ 

  ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                      ลำยมือชื่อ                                       เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

    (…………………………………………….. )      
 
 
2. ผู้ยื่นค ำขอได้รับอนุญำตให้เป็นผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่โดยกำรตกทอด  
    ตั้งแต่วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ. เป็นต้นไป  
   
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตแต่งแร่ให้ผู้รับโอน  
    เมื่อวันที.่...............เดือน............................................พ.ศ...................... 
 
 
 
                                            ลำยมือชื่อ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                                                       (…………………………………………………………) 

 

 



แบบค ำขอ ต. 3 (4) 
 

ค ำขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีกำรแต่งแร ่
 

เขียนที่  
 วันที่  เดือน   พ.ศ.   

ข้ำพเจ้ำ   
ผู้รับใบอนุญำตแต่งแรท่ี่ ท ำกำรแต่งแร่  
ด้วยวิธีกำร.................................................................................................................. ...........................................       
ณ เลขที่.........................หมู่ที ่ ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้ำน      ต ำบล/แขวง        
อ ำเภอ/เขต    จังหวัด    โทรศัพท์     
โทรสำร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด  
เพ่ือขออนุญำตเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีกำรแต่งแร่ ดังนี้ 

 ขยำยหรือลดเขตแต่งแร่ 
     ระบุรำยละเอียด  
     ..................................................................................................................................................................... 
 เปลี่ยนแปลงวิธีกำรแต่งแร่ 
     ระบุรำยละเอียด  
     ..................................................................................................................................................................... 
 เพ่ิมชนิดแร่ที่จะท ำกำรแต่งแร่ 
     ระบุรำยละเอียด  
     ..................................................................................................................................................................... 
 เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแต่งแร่ที่ท ำให้วิธีกำรผลิต หรือก ำลังกำรผลิต

เปลี่ยนแปลง หรือสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
     ระบุรำยละเอียด  
     ..................................................................................................................................................................... 
 เปลี่ยนแปลงบ่อกักเก็บหำงแร่หรือบ่อเกรอะกรองน้ ำขุ่นข้น 
     ระบุรำยละเอียด  
     ..................................................................................................................................................................... 
 เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งหรือวิธีกำรทิ้งมูลดินทรำย 
     ระบุรำยละเอียด  
     ..................................................................................................................................................................... 
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ

วัตถุประสงค์ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)   
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ

ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
2.   รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนผังและวิธีกำรแต่งแร่ พร้อมแผนผังและวิธีกำรแต่งแรท่ี่ม ี
          กำรเปลี่ยนแปลง  
3.   ส ำเนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมให้ควำมเห็นชอบแล้ว กรณีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้กำรแต่งแร่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำ
หรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม 
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

4.   แผนที่แสดงเขตท่ีจะขอขยำยหรือลดเขตแต่งแร่ กรณีขอขยำยหรือลดเขตแต่งแร่ 
5.   หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พื้นที่ในส่วนที่ขอขยำยเขตแต่งแร่กรณีขอขยำยหรือลดเขตแต่งแร่ 

5.1.  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้ขอ 
       ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  
5.2.  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 

(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

5.3.  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
 หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

6.   ใบอนุญำตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญำต 
๗.   อ่ืน ๆ ระบุ  

 

 

ลำยมือชื่อ    ผู้ยื่นค ำขอ                                          

 ( ) 

 
 
 
หมำยเหตุ  1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  
 ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้
 ประกอบค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

     2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
         ๓. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่

1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

 เวลำ  น.  
 
 
 
                                      ลำยมือชื่อ......................................................... 
                                                 (…………………………………………….) 

       เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 
   1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรขยำยหรือลดเขตแต่งแร่ที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
         จ ำนวนเงิน                           บำท  
         จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .................................................................................   

     ตำมใบเสร็จรับเงินที่   ลงวันที่         เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                        ลำยมือชื่อ....................................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

     (……………………………………………….)      
 
 
2. ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมกำรขยำยหรือลดเขตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้แจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลง

แผนผังและวิธีกำรแต่งแร่ให้ผู้ขอทรำบแล้วตำมหนังสือที่.................................................................................  
    ลงวันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. ..................จึงได้มอบใบอนุญำตแต่งแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอ 

เมื่อวันที่  เดือน พ.ศ.   
 
 
 
                                          ลำยมือชื่อ............................................................. 
                                                    (………………………………..…………………….) 
                                       เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 



แบบค ำขอ ล. 4 (1) 
 

ค ำขอใบอนุญำตประกอบโลหกรรม/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
 
 

                                                                              เขียนที.่.......................................................... 
                                                                วันที.่...........เดือน....................................พ.ศ................... 

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................................อำยุ.....................ป ีสัญชำติ..... ......... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน……….....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................ชื่อหมู่บ้ำน.........................................  
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต........................... ..........จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสำร................. ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .................................................................................... ..................................... 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง  
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................... ......................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่...................................................ลงวนัที่...........เดือน............................... พ.ศ. .............. 
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขที่..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน...... ........................ 
ชื่อหมู่บ้ำน................................................ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร.................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)............................................................. 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 

 เพ่ือขออนุญำตประกอบโลหกรรม....................................................................................... 
ด้วยวิธีกำร............................................................................................................................................................. 
ณ เลขที่.......................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.........................................  
ชื่อหมู่บ้ำน................................................ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
โดยได้ยื่นค ำขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนที่............ลงวันที่............เดือน........................ พ.ศ. ............... 
หรือได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนที่............................................ 

 เพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม ที.่......................................................... .......... 
ประกอบโลหกรรม................................................................ด้วยวิธีกำร................................................................ 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย........................ ...................ถนน........................................ .
ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...... ......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................................... .โทรศัพท์......................................... 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  

      และวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ 

 ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พ้ืนที่ 

2.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้ขอ 
           ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

2.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

2.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
 หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่   
4.  แผนที่แสดงเขตที่จะขอให้เป็นเขตโลหกรรม 
5.  แผนผังและวิธีกำรประกอบโลหกรรม  
6.  ส ำเนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมให้ควำมเห็นชอบแล้ว กรณีเป็นกำรประกอบโลหกรรมที่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

7.  หนังสือยินยอมเป็นวิศวกรควบคุมรับผิดชอบด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด พร้อมส ำเนำประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

8.  ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญำต กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
9.  อ่ืน ๆ ระบุ  

ลำยมือชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 

 ( ) 

 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรมให้แนบเอกสำรตำมข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 8 

         2. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือเอกสำรรำชกำรอื่น  
  ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบค ำขอ 
  เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 
         3. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
         4. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

 เวลำ  น.  
 
                                            ลำยมือชื่อ.................................................................  

  (  ) 
  เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

  1.2 รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอ 
        (1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบโลหกรรม               เป็นเงิน                   บำท  
        (2) ค่ำธรรมเนียมรำยปี                                            เป็นเงิน                          บำท 
                                                          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น........................................... บำท 
 
                                                                   ลำยมือชื่อ .........................................ผู้ค ำนวณ 
                                                                              (.............................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง ............................................... 

        (3) ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวน ........................................................  บำท 
             จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................    
             ตำมใบเสร็จรับเงินที่ ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   

 
                                                ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

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

2. ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม จ ำนวน      บำท  
    จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................    

ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.    
 

ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                                (..............................................) 

3. บันทึกกำรออกใบอนุญำตประกอบโลหกรรม/กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม               
 3.1 ไดม้ีกำรออกใบอนุญำตประกอบโลหกรรม ที่   ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
  มีอำยุ………………ปี และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำต 
  ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่ เดือน                           พ.ศ.                
  3.2 ผู้ยื่นค ำขอได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่.................................ออกไปอีก................ปี  
  นับตั้งแต่วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. ..........ถึงวันที่...........เดือน..................... พ.ศ. ............ 
 และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตประกอบโลหกรรม      

ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.   

ลำยมือชื่อ   
           (  ) 
เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 



แบบค ำขอ ล. 4 (2)  
 

ค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
 
 

                                                                             เขียนที.่............................................................ 
                                                                วันที.่.........เดือน........................................พ.ศ………........ 

 
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................... .............................................................

ผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่...............................ประกอบโลหกรรม..........................................................
ด้วยวิธีกำร.......................................................................................................................................... ................... 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้ำน.....................................................................................ต ำบล/แขวง.....................................................
อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................
โทรสำร.........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).....................................................................  

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
เพ่ือขอโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมดังกล่ำวให้แก่ 
 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

นำย/นำง/นำงสำว............................................................อำยุ..................ปี สัญชำติ……………. 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน...........................................................................อยู่บ้ำนเลขที่.........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..........................................ถนน....................................ชื่อหมู่บ้ำน............................... 
ต ำบล/แขวง.................................................................อ ำเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์............................................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
  
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง 
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...............................................................................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เลขที.่.....................ลงวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ...................... 
ที่ตัง้ส ำนักงำน เลขที่............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................... 
ชื่อหมู่บ้ำน............................................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์................................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

เหตุผลในกำรขอโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม.................................................................... 
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 



-2- 
 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอน 

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ

 วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ 

 ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พื้นที่ของผู้รับโอน 

2.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้รับโอน 
            ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

 2.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อื่นซึ่งผู้รับโอนได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

 2.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร  
  หลักฐำนกำรยื่นค ำขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือกำรประกอบโลหกรรมจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3.  รำยงำนกำรประชุมของนิติบุคคลซึ่งได้ตกลงเห็นชอบในกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม กรณีผู้โอน 
 เป็นนิติบุคคล  

4.   บันทึกกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
4.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับรอง กรณีเป็น         

กำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมใหแกบิดำ มำรดำ หรือผู้สืบสันดำนของผู้ขอโอนเอง 
5.   ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมรส หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
          รับรอง กรณีเป็นกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมให้แกสำมีหรือภรรยำของผู้ขอโอนเอง 
6.   ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญำต 
7.   อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................................................  
 
 

ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้โอน 
           (.......................................................) 
 
 
ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้รับโอน 
           (.......................................................) 

 
 
 
 

หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือเอกสำรรำชกำรอื่น 
  ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
  ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

 2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
    ๓. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทนให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
  พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีด่้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ. ........     
           เวลำ  น.  

 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                                                   
                                                    (……………………………………………………………………) 

                   เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 

   1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
         จ ำนวนเงิน               บำท  
         จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) .......................................................................................  

     ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                            เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

     (                              ) 
 
 
2. ผู้โอนได้รับอนุญำตให้โอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมให้ผู้รับโอน 
    ต้ังแต่วันที่......................เดือน.............................................................พ.ศ. เป็นต้นไป 
 
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตประกอบโลหกรรมให้ผู้รับโอน 

เมื่อวันที.่.....................เดือน........................................................พ.ศ.............................. 
 
 
 
                                              ลำยมือชื่อ.................................................................... 

(  ) 
เจ้ำพนกังำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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บันทึกกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม  
เอกสำรประกอบกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม  

 
 

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

1. บันทึกฉบับนี้ท ำขึ้นระหว่ำง 
ชื่อ สัญชำติ ตั้งบ้ำนเรือน ณ เลขที่  
ถนน หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ  
จังหวัด ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่ำ “ผู้โอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม” 
ชื่อ .สัญชำติ ตั้งบ้ำนเรือน ณ เลขที่  
ถนน หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ  
จังหวัด ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่ำ “ผู้รับโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม” 

2. ผู้โอนตกลงโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม ที่  
ชื่อ ใบอนุญำตเลขท่ี  
ตั้งอยู่  ณ เลขที ่ ถนน หมู่ที่ ต ำบล  
อ ำเภอ จังหวัด ให้แก่ผู้รับโอนตั้งแต่วันที่ที่ท ำบันทึกนี้เป็นต้นไป 
และผู้รับโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมได้รับทรำบเงื่อนไขแนบท้ำยและในใบอนุญำตประกอบโลหกรรม     
โดยจะปฏิบัติตำมให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป 

3. ผู้รับโอนได้รับทรำบในเรื่อง สิทธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ผู้โอนมีอยู่ต่อทำงรำชกำร และมีอยู่
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และผู้รับโอนยินดีที่จะรับผิดชอบและถือปฏิบัติต่อเนื่องจำก   
ผู้โอนสืบไป 

ผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมได้รับทรำบข้อควำมในบันทึกนี้แล้ว ทั้งสองฝ่ำย      
จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำนเพ่ือเป็นหลักฐำน 

   (ลงชื่อ) ผู้โอน 
          ( ) 

   (ลงชื่อ) ผู้รับโอน
          ( ) 

    (ลงชื่อ)  พยำน 
    ( ) 

   (ลงชื่อ)  พยำน 
    ( ) 
 
 
หมำยเหตุ  ผู้รับโอนจะต้องยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมภำยในก ำหนด 15 วัน นับแต่วันท ำบันทึกฉบับนี ้



แบบค ำขอ ล. 4 (3) 
 

ค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมโดยกำรตกทอด 
 
 

                                                                              เขียนที.่.......................................................... 
                                                               วันที…่..........เดือน.........................................พ.ศ……........ 

 
ข้ำพเจ้ำ................................................................. ......อำยุ...................ปี สัญชำต…ิ…………….. 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน........................................ชื่อหมู่บ้ำน............................................... 
ต ำบล/แขวง....................................................อ ำเภอ/เขต............................................................................... ...... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์.....................................  
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
ทำยำท/ผู้จัดกำรมรดก ของ............................................................................................................................ ....... 
ผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่................................................................................. ...................................... 
ชนิดแร่...................................................................................................................... ............................................. 
ในเขตท้องที่ต ำบล........................................อ ำเภอ.......................................จังหวัด.................. ........................... 
ซึ่งถึงแก่ควำมตำย ตั้งแต่วันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
เพ่ือขอรับโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมดังกล่ำว โดยกำรตกทอด 

ข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องเป็น.......................................... ...........ของผู้ถือใบอนุญำตประกอบโลหกรรม
และมีควำมประสงค์จะประกอบโลหกรรมต่อไป 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1.   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
2.    บัญชีรำยชื่อทำยำทท่ีจะประกอบกิจกำรแทน 
3.    ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
4.    ส ำเนำหลักฐำนกำรเป็นทำยำท กรณีผู้ขอรับโอนเป็นทำยำท 

4.1    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับรอง  
  กรณผีู้ขอรับโอนเป็นบิดำ มำรดำ หรือผู้สืบสันดำน  

4.2    ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมรส หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมี 
      พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับรองกรณผีู้ขอรับโอนเป็นสำมี หรือภรรยำ 

5.    ส ำเนำค ำสั่งศำลแต่งตั้งให้ผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้จัดกำรมรดก กรณีผู้ขอรับโอนเป็นผู้จัดกำรมรดก 
6.    ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญำต 
7.    อ่ืน ๆ ระบ ุ  

ลำยมือชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
 ( ) 

 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
     1.1  ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

         เวลำ  น.  
 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                                                       
                                                     (                            ) 

            เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 
     1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
           จ ำนวน                บำท  
           จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................................ 

       ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                                  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

       (                             ) 
 
 
2. ผู้ยื่นค ำขอได้รับอนุญำตให้เป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรมโดยกำรตกทอด 
    ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. เป็นต้นไป  
 
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตประกอบโลหกรรมให้ผู้รับโอน 
 เมื่อวันที.่.............เดือน............................................พ.ศ...................... 
 
 
 
                                               ลำยมือชื่อ  

 (                                    ) 
เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 



แบบค ำขอ ล. 4 (4) 
 

ค ำขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีกำรประกอบโลหกรรม 
 

                                                                              เขียนที.่.......................................................... 
                                                                วันที.่...........เดือน....................................พ.ศ……….......... 
 

ข้ำพเจ้ำ.......................................................................... .............................................................
ผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่ ............................ ประกอบโลหกรรม..........................................................
ด้วยวิธีกำร............................................................................................................................................................. 
ณ เลขที่...........................หมูท่ี่.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................ .
ชื่อหมู่บ้ำน.....................................................................................ต ำบล/แขวง.....................................................
อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
เพ่ือขออนุญำตเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีกำรประกอบโลหกรรม ดังนี้ 

 ขยำยหรือลดเขตโลหกรรม                                                                                         
ระบุรำยละเอียด............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 เปลี่ยนวิธีกำรประกอบโลหกรรม 
     ระบุรำยละเอียด............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 เปลี่ยนหรือเพ่ิมชนิดแร่หรือวัตถุดิบหลักที่จะท ำกำรประกอบโลหกรรม 
     ระบุรำยละเอียด............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 เพ่ิมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประกอบโลหกรรม ที่ท ำให้วิธีกำรผลิต หรือก ำลังกำร ผลิต

เปลี่ยนแปลง หรือสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
     ระบุรำยละเอียด............................................................................................................................................... 

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

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 

1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  
1.1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2  ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3  ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ 
  วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ

 ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
2.  รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนผังและวิธีกำรประกอบโลหกรรม พร้อมแผนผังและวิธีกำร 

ประกอบโลหกรรมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
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3.  ส ำเนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมให้ควำมเห็นชอบแล้ว กรณีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้กำรประกอบโลหกรรมเข้ำข่ำย
ต้องจัดท ำหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

4.   แผนที่แสดงเขตที่จะขอขยำยหรือลดเขตโลหกรรม กรณขีอขยำยหรือลดเขตโลหกรรม 
5.   หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พื้นที่ส่วนที่ขอขยำยเขตโลหกรรม กรณขีอขยำยหรือลดเขตโลหกรรม 

5.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้ขอ 
             ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

 5.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อื่นซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

 5.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร ให้ยื่นหลักฐำนหนังสือยินยอมหรือ
อนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที ่

6.   ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญำต 
7.   อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                       ลำยมือชื่อ…………………………………………………………..ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                 (…………………………………………………………..)                                                        

                  
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจตอ้งน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

 เวลำ  น.  
 
 
 
                                      ลำยมือชื่อ...........................................................                                
                                                (                              ) 

         เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 
    1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรขยำยหรือลดเขตโลหกรรมทีผู่้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
          จ ำนวนเงิน                 บำท  
           จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................  

 ตำมใบเสร็จรับเงินที่   ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                        ลำยมือชื่อ                                       เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

     (                                   ) 
 
 
2. ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมกำรขยำยหรือลดเขตโลหกรรมถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้แจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลง

แผนผังและวิธีกำรประกอบโลหกรรมให้ผู้ขอทรำบแล้วตำมหนังสือที่                 
ลงวันที ่ เดือน พ.ศ.  จึงได้มอบใบอนุญำตประกอบโลหกรรมให้ผู้ยื่นค ำขอ 
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 
                                            ลำยมือชื่อ                  ผู้บันทึก 

(                                         ) 
ต ำแหน่ง ......................................................... 
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ค ำขอใบอนุญำตซื้อแร/่ต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ 
 
 

                                                                             เขียนที.่............................................................ 
                                                                วันที.่............เดือน................................. พ.ศ. ................. 

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้ำพเจ้ำ......................................................................... ....อำยุ.....................ปี สัญชำติ.............. 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน……….....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่ .......... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................ชื่อหมู่บ้ำน........... .............................. 
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต........................... ..........จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสำร................. ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .................................................................................... ..................................... 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง  
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................... .....................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่....................................................ลงวันที่...........เดือน....................... ......พ.ศ. ................ 
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขท่ี..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน...... ........................ 
ชื่อหมู่บ้ำน.........................................................ต ำบล/แขวง..... .............................อ ำเภอ/เขต............................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
 เพ่ือขออนุญำตซื้อแร่............................................................................................................  

ณ เลขที่.......................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................. ....... 
ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...... ......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์............................ .........โทรศัพท์......................................... 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

 เพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ที่ ........................................................................................
ณ เลขที่..............หมู่ที่................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...... ......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................................... .โทรศัพท์......................................... 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
ซึ่งใบอนุญำตซื้อแร่จะสิ้นอำยุในวันที่...............เดือน.................................พ.ศ................ 
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม....................... ฉบับ คือ 

1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ 

      วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)       
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะมำยื่นค ำขอและด ำเนินกำร 

     ตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พ้ืนที่ 

2.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้ขอ 
           ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

2.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

2.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
 หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
4.  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของสถำนที่ซ้ือแร่ 
5.  ใบอนุญำตซื้อแร่ฉบับผู้รับใบอนุญำตซื้อแร่ กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ 
6.  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ  1. กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ใหแ้นบเอกสำรตำมข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 5 
  2. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  3. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  4. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1.  รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
     1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่      ลงวันที่  เดือน        พ.ศ.   

      เวลำ  น.  
 
                                              ลำยมือชื่อ               

   (  ) 
 เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

     1.2  รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับค ำขอ 
            (1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตซื้อแร่    เป็นเงิน      บำท 
            (2) ค่ำธรรมเนียมรำยปี    เป็นเงิน      บำท 
                                                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น........................................................บำท 
 
                                                                   ลำยมือชื่อ .........................................ผู้ค ำนวณ 
                                                                              (.............................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง ............................................... 

       (3) ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน ........................................................  บำท 
            จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................. ...........    
            ตำมใบเสร็จรับเงินที่ ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.  

 
                                                ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

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

2. ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ จ ำนวน          บำท  
    จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................    

ตำมใบเสร็จรับเงินที่   ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
  

ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                               (...................................................) 

3. บันทึกกำรออกใบอนุญำตซื้อแร่และกำรต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ 
 3.1 ไดม้ีกำรออกใบอนุญำตซื้อแร่ที่   ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.    
 มีอำยุ………………ปี และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำต 

ให้ผู้ยื่นค ำขอรับไป เมื่อวันที่ เดือน                           พ.ศ               
3.2 ผู้ยื่นค ำขอได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตซื้อแร่ที ่   ออกไปอีก  ปี 

นับตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ................ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ.................. 
และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตซื้อแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอ 
เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.   

ลำยมือชื่อ   
           (  ) 
เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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ค ำขอใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่/ต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร ่
 
 

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

                                                                วันที.่...........เดือน......................................พ.ศ................. 

 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................................อำยุ.....................ป ีสัญชำติ..... ......... 

ผู้ถือประทำนบัตร/ผู้รับใบอนุญำตรับช่วงกำรท ำเหมือง/ผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่/ผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม/

ผู้รับใบอนุญำตซื้อแร่ ที่........................................ชนิดแร่........................................................................... ........... 

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

ในเขตท้องที่ต ำบล............................................อ ำเภอ..........................................จังหวัด........... ........................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 

 เพ่ือขออนุญำตเก็บแร่.......................................................................................................... 

ณ เลขที่..............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................... ... 

ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...... ......................... 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 

โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

  เหตุผลในกำรขอตั้งสถำนที่เก็บแร่..............................................................................................  

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

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

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

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

   เพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ที่ ......................................................................

ณ เลขที่..............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................... ... 

ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.............................. .......อ ำเภอ/เขต............................... 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 

โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

ซึ่งใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่จะสิ้นอำยุในวันที่....................เดือน…………............................พ.ศ......................... 
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ 

    วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)      
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ 

  ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พ้ืนที่ 
2.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้ขอ 
           ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

2.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

2.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
 หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3. หลักฐำนแสดงใบอนุญำต 
3.1  ประทำนบัตรกรณีเป็นผู้ถือประทำนบัตร 
3.2  ใบอนุญำตรับช่วงกำรท ำเหมืองกรณีเป็นผู้รับช่วงกำรท ำเหมือง 
3.3  ใบอนุญำตแต่งแร่กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่ 
3.4  ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมกรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
3.5  ใบอนุญำตซื้อแร่กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตซื้อแร่ 

4.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
5.  แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของสถำนที่เก็บแร่ 
6.  แผนผังแสดงวิธีกำรเก็บแร่ในสถำนที่เก็บแร่ 
7.  ใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ฉบับผู้รับใบอนุญำต กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ 
8.  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................... .................................... 
 
 

ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
     (.......................................................) 
 

 
หมำยเหตุ  1. กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนท่ีเก็บแร่ให้แนบเอกสำรตำมขอ้ 1 ข้อ 4 และ ข้อ 7 
            2. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  3. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  4. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ 

1.  รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
     1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่      ลงวันที่  เดือน        พ.ศ.   

      เวลำ  น.  
 
                                              ลำยมือชื่อ               

   (  ) 
                   เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

     1.2  รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับค ำขอ 
            (1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ จ ำนวน       บำท 
            (2) ค่ำธรรมเนียมรำยปี จ ำนวน                        บำท 
                                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................  บำท 

 
                                                                   ลำยมือชื่อ .........................................ผู้ค ำนวณ 
                                                                              (.............................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง ............................................... 

        (3) ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวน ........................................................  บำท 
             จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................ ..........................    
             ตำมใบเสร็จรับเงินที่.....................................ลงวันที่............เดือน.........................พ.ศ..............
  

                                                ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
             (..................................................) 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ จ ำนวน      บำท  
    จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................... .................................................................    

ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
  

ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                               (...................................................) 

3. บันทึกกำรออกใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่และกำรต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ 
 3.1 ไดม้ีกำรออกใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ ที่  ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 มีอำยุ………………ปี และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำต 

ให้ผู้ยื่นค ำขอรับไป เมื่อวันที่ เดือน                           พ.ศ               
3.2 ผู้ยื่นค ำขอได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ ที.่..................................ออกไปอีก................ปี 

นับตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน......................พ.ศ.............. 
และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่  
ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.   

ลำยมือชื่อ   
           (  ) 
เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 



แบบค ำขอ ธ. 5 (3)  
 

ค ำขอใบอนุญำตครอบครองแร่/ต่ออำยุใบอนุญำตครอบครอง 
 

                                                                               เขียนที.่......................................................... 
                                                                วันที.่............เดือน.......................................พ.ศ……......... 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................อำยุ.....................ป ีสัญชำติ..... ......... 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน……….....................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่ .......... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................ชื่อหมู่บ้ำน........... .............................. 
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต........................... ..........จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสำร................. ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .................................................................................... ..................................... 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..............................................................................ตำมหนังสือรับรอง  
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................... ......................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่....................................................ลงวันที่...........เดือน........................ .....พ.ศ.................. 
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขท่ี..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน...... ........................ 
ชื่อหมู่บ้ำน.........................................................ต ำบล/แขวง...... ............................อ ำเภอ/เขต............................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
 เพ่ือขออนุญำตครอบครองแร่.............................................................................................. 

จ ำนวน.....................................................................น้ ำหนัก............................................ ......................เมตริกตัน 
ณ เลขท่ี.......................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.........................................  
ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง................................ .....อ ำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
   เพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตครอบครองแร่ที่ ..........................................................................
ณ เลขที่.......................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.........................................  
ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...... ......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
ซึ่งใบอนุญำตครอบครองแร่จะสิ้นอำยุในวันที่............เดือน....................พ.ศ.............. 

โดยแร่ที่ยื่นค ำขอมีที่มำจำก  
(1)   แร่ที่ได้จำกกำรท ำเหมืองตำมประทำนบัตรรวมทั้งแร่พลอยได้จำกกำรท ำเหมือง    

ซึ่งประทำนบัตรนั้นสิ้นอำยุโดยมิไดย้ื่นค ำขอต่ออำยุ   
(2)   แร่ในสถำนที่เก็บแร่ ซึ่งใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่สิ้นอำยุโดยมิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุ 
(3)   แร่ในสถำนที่ซื้อแร่ ซึ่งใบอนุญำตซื้อแร่สิ้นอำยุโดยมิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุ   
(4)   แร่ในเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม ซึ่งใบอนุญำตแต่งแร่หรือใบอนุญำตประกอบ      

โลหกรรมสิ้นอำยุโดยมิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุ 
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พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  

1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ 

     วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ 

 ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

2. หลักฐำนแสดงสิทธิในกำรใช้พ้ืนที่ 
2.1  ที่ดินเอกสำรสิทธิ์ของผู้ขอ 
      ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  

2.2  ที่ดินเอกสำรสิทธิ์ของผู้อ่ืนซึ่งผู้ขอได้รับควำมยินยอม 
(1)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(2)  หนังสือยินยอมหรืออนุญำตจำกผู้ที่มีสิทธิในที่ดิน 

2.3  ที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำรให้แนบหนังสืออนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

3. หลักฐำนแสดงที่มำของแร่ 
3.1  รำยงำนกำรท ำเหมืองประจ ำเดือนสุดท้ำยก่อนประทำนบัตรสิ้นอำยุ หรือรำยงำนกำรตรวจสอบ

ประทำนบัตรสิ้นอำยุในกรณีขอต่ออำยุประทำนบัตร กรณีเป็นแร่ที่ได้จำกกำรท ำเหมือง 
3.2  รำยงำนของสถำนที่เก็บแร่ประจ ำเดือนสุดท้ำย หรือใบอนุญำตขนแร่ที่ขนแร่เข้ำสถำนที่เก็บแร่ 

ก่อนใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่สิ้นอำยุ กรณีเป็นแร่ในสถำนที่เก็บแร่ 
3.3  บัญชีแร่คงเหลือ และรำยงำนแสดงกำรซื้อขำยแร่ตำมใบอนุญำตซื้อแร่ ก่อนใบอนุญำตซื้อแร่ 
           สิ้นอำยุ กรณีเป็นแร่ในสถำนที่ซื้อแร ่
3.4  รำยงำนกำรแต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรมประจ ำเดือนสุดท้ำยก่อนใบอนุญำตแต่งแร่หรือ

ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมสิ้นอำยุ กรณีเป็นแร่ในโรงแต่งแร่หรือโรงประกอบโลหกรรม 
4.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
5.  แผนที่แสดงสถำนที่มีแร่อยู่ในขณะยื่นค ำขอ 
6.  ภำพถ่ำยแสดงสถำนที่มีแร่อยู่ในขณะยื่นค ำขอ และลักษณะกำรเก็บแร่ 
7.  ใบอนุญำตครอบครองแร่ฉบับผู้รับใบอนุญำต กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตครอบครองแร่ 
8.  อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................................................................. ................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
 
 

ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
     (.......................................................) 

 
หมำยเหตุ  1. กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตครอบครองแร่ให้แนบเอกสำรตำมข้อ 1 ข้อ 4 และ ข้อ 7 
             2. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น  

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  3. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  4. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำ เนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1.  รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
     1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่      ลงวันที่  เดือน        พ.ศ.   

       เวลำ  น.  
 
                                              ลำยมือชื่อ               

   (  ) 
                   เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

     1.2  รำยกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมกับค ำขอ 
            (1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตครอบครองแร่ จ ำนวน       บำท 
            (2) ค่ำธรรมเนียมรำยปี จ ำนวน                 บำท 
                                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................................  บำท 
 
                                                                   ลำยมือชื่อ .........................................ผู้ค ำนวณ 
                                                                              (.............................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง ............................................... 

       (3) ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวน ........................................................  บำท 
            จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................   
            ตำมใบเสร็จรับเงินที่ ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.  

 
                                                ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

             (..................................................) 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตครอบครองแร่ จ ำนวน          บำท  
    จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................    

ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
  

ลำยมือชื่อ                                เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                                               (...................................................) 

3. บันทึกกำรออกใบอนุญำตครอบครองแร่และกำรต่ออำยุใบอนุญำตครอบครองแร่ 
 3.1 ไดม้ีกำรออกใบอนุญำตครอบครองแร่ ที่   ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.    
 มีอำยุ………………ปี และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำต 

ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่ เดือน                           พ.ศ               
3.2 ผู้ยื่นค ำขอได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตครอบครองแร่ ที ่   ออกไปอีก..............ปี  

นับตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ................ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ..................  
 และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตครอบครองแร่ 

ให้ผู้ยื่นค ำขอ เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.   

ลำยมือชื่อ   
           (  ) 

                                                    เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 



แบบค ำขอ ธ. 5 (4) 
 

ค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจแร่โดยกำรตกทอด 
 
 

                                                                              เขียนที.่.......................................................... 
                                                               วันที…่..........เดือน.........................................พ.ศ……........ 

 
ข้ำพเจ้ำ................................................................. ......อำยุ...................ปี สัญชำต…ิ…………….. 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน........................................ชื่อหมู่บ้ำน.. ............................................. 
ต ำบล/แขวง....................................................อ ำเภอ/เขต............................................................................... ...... 
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์.....................................  
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
ทำยำท/ผู้จัดกำรมรดก ของ............................................................................................................................ ....... 
ผู้รับใบอนุญำตซื้อแร่/ครอบครองแร่/ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ที่........................................................ซึ่งได้รับอนุญำตให ้
ซื้อแร่/ครอบครองแร่/เก็บแร่....................................................................................... .......................................... 
ณ เลขที่.............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................ชือ่หมู่บ้ำน.... ......................
ต ำบล/แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................. 
ซึ่งถึงแก่ควำมตำย ตั้งแต่วันที่................เดือน.......................................พ.ศ.................. 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
เพ่ือขอรับโอนใบอนุญำต................................................................. โดยกำรตกทอด 

ข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องเป็น.......................................... ......................ของผู้ถือใบอนุญำตดังกล่ำว
และมีควำมประสงค์จะซื้อแร่/ครอบครองแร่/ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ต่อไป 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 
1.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
2.  บัญชีรำยชื่อทำยำทท่ีจะประกอบกิจกำรแทน 
3.  ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้รับใบอนุญำตซื้อแร่/ครอบครองแร่/ตั้งสถำนที่เก็บแร่ 
4.  ส ำเนำหลักฐำนกำรเป็นทำยำท กรณีผู้ขอรับโอนเป็นทำยำท 

4.1  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร หรือเอกสำรอ่ืนของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับรอง         
กรณผีู้ขอรับโอนเป็นบิดำ มำรดำ หรือผู้สืบสันดำน  

4.2  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมรส หรือเอกสำรอื่นของทำงรำชกำรซึ่งมีพนักงำน 
       เจ้ำหน้ำที่รับรองกรณผีู้ขอรับโอนเป็นสำมี หรือภรรยำ 

5.  ส ำเนำค ำสั่งศำลแต่งตั้งให้ผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้จัดกำรมรดก กรณีผู้ขอรับโอนเป็นผู้จัดกำรมรดก 
6.  ใบอนุญำตซื้อแร่/ครอบครองแร่/ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ฉบับผู้รับใบอนุญำต 
7.  อ่ืน ๆ ระบุ  

ลำยมือชื่อ  ผู้ยื่นค ำขอ 
 ( ) 

 

หมำยเหตุ   1. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทนให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง

ส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีด่้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
     1.1  ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

         เวลำ  น.  
 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                                                        
                                                     (                               ) 

                เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
 
     1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำตซื้อแร่/ครอบครองแร่/ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
   จ ำนวน                บำท  
           จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................................  

       ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                         ลำยมือชื่อ                                  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

       (                             ) 
 
 
2. ผู้ยื่นค ำขอได้รับอนุญำตให้เป็นผู้รับใบอนุญำต.................................................................. โดยกำรตกทอด 

ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. เป็นต้นไป  
 
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำต..............................ให้ผู้รับโอน 
 เมื่อวันที.่.............เดือน............................................พ.ศ...................... 
 
 
 
                                            ลำยมือชื่อ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                                                       (…………………………………………………………) 

 
 



                                                                                                         แบบค ำขอ ธ. 5 (5)  
                                                                                                 

                       ค ำขอรับใบอนุญำตน ำแร่เข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
                                   
                                                      
        เขียนที่........................................................... 
                                            วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ..................   

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
   ข้ำพเจ้ำ......................................................................อำยุ..........ป ีสัญชำติ........................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน  อยู่บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่.............. 
ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................ชื่อหมู่บ้ำน................ ............................. 
ต ำบล/แขวง....................................อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................  
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์...............................................โทรสำร........................................... 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address).......................................................................................................  
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 
   บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด.................................................. .........................ตำมหนังสือรับรอง 
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.................................................... ...........................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่......................................................ลงวันที่ ...................เดือน....................พ.ศ. .............. 
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขท่ี............................. หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน......... ....................... 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์........................................... โทรสำร..............................................
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address)........................................................................... ............................
    
   ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด...........................................
เพ่ือขอน ำแร่ที่ต้องขออนุญำตเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีปซึ่งแร่...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
จ ำนวน.....................................................น้ ำหนัก................................................................หำบหลวง/เมตริกตัน 
จำก...................................................................................ประเทศ................................. ..................................... 
ผ่ำนด่ำนศุลกำกร...................................................................โดยทำง................................... ...............................
เพ่ือ....................................................................................................................... .................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน........................พ.ศ............... ถึงวันที่................เดือน.................................พ.ศ................
   เหตุผลในกำรขออนุญำตน ำแร่เข้ำในรำชอำณำจักร................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
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   พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม........................ฉบับ คือ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
    ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)                              

 ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
     ลงนำม และวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
 ส ำเนำใบก ำหนดคุณสมบัติของสินค้ำ 
 ส ำเนำใบส่งของ หรือรำยละเอียดของสินค้ำ กรณีใบส่งของไม่แจ้งรำยละเอียดของสินค้ำ 

     ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์  ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอ
  และด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณทีี่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
                        อ่ืน ๆ ระบุ............................................... .................................................................. 
 
           
 
                                                               (ลงชือ่)......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                       (......................................................) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 

ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้
ประกอบค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อม

รับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
 

1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
   1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่......................................ลงวนัที่..............เดือน.................. .พ.ศ................             

       เวลำ..........................น. 
 
 
 
                                                     ลำยมือชื่อ.......................................................... 
                                                               (...........................................................) 
                                                              เจ้ำพนกังำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

     
 
 1.2 ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นขอต้องช ำระพร้อมค ำขอ 
        (1) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำต                                 เป็นเงิน...............................บำท 
          (2) ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) ระบุ...........................                          เป็นเงิน..............................บำท 
                                                                                      รวมเป็นเงิน...............................บำท 
  จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................................ ...................................       
  ตำมใบเสร็จเลขท่ี..........................................ลงวันที่...............เดือน........................พ.ศ................ 
 
 
 
                                                     ลำยมือชื่อ......................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                                   (.........................................) 
 
 
2. ได้ออกใบอนุญำตน ำแร่เข้ำในรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีปที่.................................................................
 ลงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ.................. .............. และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตน ำแร่เข้ำในรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้ผู้ยื่นค ำขอ 
 เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

 
 
 
                                                     ลำยมือชื่อ.............................................ผู้บันทึก 
                                                               (..............................................)    
 ต ำแหน่ง........................................................ 
 



 

 

แบบค ำขอ ธ. 5 (6)                                                                                            
 
                       ค ำขอรับใบอนุญำตส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

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

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
   ข้ำพเจ้ำ........................................................ ..............อำยุ................ปี สัญชำติ..................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน  อยู่บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่.............. 
ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................ชื่อหมู่บ้ำน.............................................  
ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................... ......................... 
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์......................................... .โทรสำร......................................... 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address)....................................................................................................... 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 
   บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด..................................................... ......................ตำมหนังสือรับรอง 
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...............................................................................หรือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เลขที่.....................................................ลงวันที่...............เดือน....................... ...พ.ศ................ 
ที่ตั้งส ำนักงำนเลขท่ี..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ถนน..... .................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต................................... จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................โทรสำร........................... ............................
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address)............................................................. .......................................... 
    
   ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด...........................................
เพ่ือขอส่งแร่ที่ต้องอนุญำตส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป ซึ่งแร.่................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
จ ำนวน...............................................................น้ ำหนัก......................................................หำบหลวง/เมตริกตัน 
ไปยัง........................................................เมือง........................................ประเทศ.................................................  
ณ ด่ำนศุลกำกร.............................................................................โดยทำง.................................... .......................
เพ่ือ.............................................................................................................. ..........................................................
ตั้งแต่วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ............ ถึงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ. ............ 

เหตุผลในกำรขออนุญำตส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักร........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................... ........................................................................ 
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................... .................................... 
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   พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม........................ฉบับ คือ 
 
                        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
    ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)                              

 ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ  
     ลงนำม และวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน 

    ส ำเนำใบส่งของ 
    ส ำเนำใบสั่งซื้อสินค้ำหรือส ำเนำสัญญำซื้อขำย 
                        ใบเสร็จรับเงินค่ำภำคหลวงแร่ 
    ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกภำพของสภำกำรเหมืองแร่ 
    หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่น 
                            ค ำขอและด ำเนินกำรค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
                        อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................................... .................. 
 
         
 
           
                                                               (ลงชือ่)......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                       (......................................................) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 
ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้
ประกอบค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ้นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำย 

  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อม
รับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
                                 
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 

      1.1  ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่.................................ลงวันที่..............เดือน...................พ.ศ.....................             
        เวลำ..........................น. 
 
 
 
                                                     ลำยมือชื่อ...................................................... 
                                                               (.......................................................) 
                                                            เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

     
 
    1.2  ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นขอต้องช ำระพร้อมกับค ำขอ 
             (1) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำต                               เป็นเงิน...............................บำท 
             (2) ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) ระบุ...........................                        เป็นเงิน..............................บำท 
                                                                                      รวมเป็นเงิน...............................บำท 
 จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................    
 ตำมใบเสร็จเลขท่ี...........................................ลงวันที่..................เดือน....................พ.ศ............ ....... 
 
 
 
                                                 ลำยมือชื่อ......................................เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
                               (.........................................) 
 
 
2. ได้ออกใบอนุญำตส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีปที่............................................................
 ลงวันที่.............เดือน.........................พ.ศ................................ และได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้ผู้ยื่นค ำขอ 
 เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ.................... 

 
 
 
                                                     ลำยมือชื่อ.....................................ผู้บันทึก 
                                                               (.......................................)    

     ต ำแหน่ง........................................................ 



แบบค ำขอ ธ. 5 (7)                                                                                                     
 

ค ำขอใบอนุญำตขนแร่ 
 
 

                                                                            เขียนที.่............................................................. 
                                                                วันที.่.........เดือน......................................พ.ศ……….......... 
 

ข้ำพเจ้ำ.............................................................................อำยุ.....................ป ีสัญชำติ..... ......... 
ผู้ถือประทำนบัตร/ผู้รับใบอนุญำต............................................................................ที่.......................................... 
ณ เลขที่..............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................... ..... 
ชื่อหมู่บ้ำน....................................................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์......................................... 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่จังหวัด............................................... 
เพ่ือขออนุญำตขนแร่.................................................................สภำพ.............. ..................................................... 
จ ำนวน......................................................น  ำหนัก................................... ...............................เมตริกตัน 
จำก..................................................................................................................... .................................................. 
ณ เลขที่................................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................  
ชื่อหมู่บ้ำน.............................................ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต............... ......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
ไปยัง............................................................................................................................. ......................................... 
ณ เลขที่................................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................  
ชื่อหมู่บ้ำน.............................................ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต.... .................................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........... .............................. 
โทรสำร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................... 
เพ่ือ........................................................................................................................ ................................................ 
และจะพักแร่ระหว่ำงทำง ณ เลขที่....................................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย........................................  
ถนน.........................................................ชื่อหมู่บ้ำน.................................. .ต ำบล/แขวง...................................... 
อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์...................................................................................โทรสำร................................................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).......................................................................................................................... 
เป็นเวลำไม่เกิน..........วัน โดยขอให้ออกใบอนุญำตขนแร่ มีอำยุตั งแต่วันที่........เดือน......................พ.ศ. ............ 
เวลำ.........................น. ถึงวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. .....................เวลำ...........................น. 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ แร่ตำมจ ำนวนที่ขอขนนี มีอยู่จริง ถูกต้องครบถ้วน และไม่ได้เป็นแร่ 
ที่อยู่ในระหว่ำงถูกตรวจค้นจับกุม หรืออยู่ในระหว่ำงด ำเนินคดีแต่อย่ำงใด และรับรองว่ำจะไม่เคลื่อนย้ำยแร่
จ ำนวนนี จนกว่ำจะได้รับใบอนุญำตขนแร่ 
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พร้อมค ำขอนี  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.......................ฉบับ คือ 

1. หลักฐำนยืนยันตัวตน  
1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
1.2   ส ำเนำหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 
1.3   ส ำเนำหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและ 

    วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)    
1.4   หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วมำยื่นค ำขอและ 

  ด ำเนินกำรตำมค ำขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
2. หลักฐำนแสดงใบอนุญำต 

2.1  ส ำเนำประทำนบัตร กรณีเป็นผู้ถือประทำนบัตร 
2.2  ส ำเนำใบอนุญำตรับช่วงกำรท ำเหมือง กรณีเป็นผู้รับช่วงกำรท ำเหมือง 
2.3  ส ำเนำใบอนุญำตซื อแร่ กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตซื อแร่ 
2.4  ส ำเนำใบอนุญำตครอบครองแร ่กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตครอบครองแร ่
2.5  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบโลหกรรม กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 

3. หลักฐำนแสดงที่มำของแร่ 
3.1  ส ำเนำรำยงำนกำรท ำเหมือง กรณีเป็นผู้ถือประทำนบัตร หรือผู้รับใบอนุญำตรับช่วงกำรท ำเหมือง 
3.2  ส ำเนำรำยงำนแสดงกำรซื อและขำยแร่ตำมใบอนุญำตซื อแร่ กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตซื อแร่ 
3.3  ส ำเนำรำยงำนประจ ำเดือนใบอนุญำตครอบครองแร่ กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตครอบครองแร่ 
3.4  ส ำเนำรำยงำนกำรประกอบโลหกรรมประจ ำเดือน กรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 

4. หลักฐำนเพ่ิมเติมกรณีขนแร่ไปท ำกำรแต่ง 
4.1  แบบหนังสือค  ำประกันธนำคำรและหนังสือยินยอมกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่  
4.2  หนังสือชี แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องขนแร่ไปยังโรงแต่งแร่ดังกล่ำว 
4.3  ส ำเนำใบอนุญำตแต่งแร่ที่จะน ำแร่ไปท ำกำรแต่ง 
4.4  รำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรแต่งแร่ 
4.5  หนังสือรับรองจำกโรงแต่งแร่ 

5.    ใบเสร็จค่ำภำคหลวงแร่ กรณีขนแร่เพ่ือจ ำหน่ำย 
6.     บันทึกถ้อยค ำรับรอง กรณีขออนุญำตขนสินแร่โลหะเพ่ือกำรส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักร 
7.     หลักฐำนกำรซื อขำยแร่ กรณีขนแร่เพ่ือจ ำหน่ำย 
8.     ใบอนุญำตส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักร กรณสี่งออกแร่ที่อยู่ในควำมควบคุมกำรส่งออกนอก  

 รำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
9.     ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) และหลักฐำนสัญญำกำรซื อขำยแร่ กรณสี่งออกแร่ที่ไม่อยู่ในควำมควบคุม

กำรส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
10.   อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ลำยมือชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

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

หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสำรรำชกำรอื่น 
ถ้ำผู้ยื่นค ำขอมิได้น ำมำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรรำชกำรจัดส่งข้อมูลมำเพื่อใช้ประกอบ
ค ำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีควำมประสงค์จะน ำเอกสำรรำชกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำเนำเอกสำรขึ นเอง และห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นค ำขอแทน ให้ผู้มอบอ ำนำจแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

พร้อมรับรองส ำเนำ และผู้รับมอบอ ำนำจตอ้งน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
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บันทึกรำยกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร ่
 

ล ำดับที่ 
จ ำนวน 

(เมตริกตัน) 

จ ำนวนเงิน
ค่ำภำคหลวง 

ใบเสร็จรับเงิน เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ 
ประจ ำท้องทีท่ีร่ับช ำระ

ค่ำภำคหลวง บำท สต. เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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บันทึกรำยกำรวำงประกันกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่ 
 

ล ำดับที่ 
จ ำนวน 

(เมตริกตัน) 

จ ำนวนเงิน
ค่ำภำคหลวงแร่ 

ใบเสร็จรับเงิน หนังสือค  ำประกันของธนำคำร เจ้ำพนักงำน
อุตสำหกรรมแร่ 

ประจ ำท้องทีท่ีร่ับ
ช ำระค่ำภำคหลวง 

บำท สต. เลขที่ วัน/เดือน/ปี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
ชื่อ

ธนำคำร 
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ใบแทรกกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่ 
ใบอนุญำตขนแร่ ที่............................... 

 

ล ำดับที่ 
น  ำหนักแร่ที่ขน

(เมตริกตัน) 

จ ำนวนเงิน
ค่ำภำคหลวงแร่ 

ใบเสร็จรับเงิน 
หรือหนังสือ 

ค  ำประกันของ 
ธนำคำรเลขที่ 

วันเดือนปีที่ออก 
ใบเสร็จรับเงินหรือออก

หนังสือค  ำประกัน 
ของธนำคำร 

เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่
ประจ ำท้องที่ท่ีเรียกเก็บ
ค่ำภำคหลวงหรือหนังสือ 

ค  ำประกัน บำท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

ลำยมือชื่อ................................................ 
  (..............................................) 

     เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รำยกำรจดทะเบียนค ำขอและค่ำธรรมเนียม 
     1.1  ได้จดทะเบียนเป็นค ำขอที่    ลงวันที่  เดือน              พ.ศ.   

        เวลำ.........................น.  
 
 
 
                                           ลำยมือชื่อ...................................................................                                     

    (  ) 
                   เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ 

 
     1.2  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขนแร ่จ ำนวน                                       บำท  
            จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ .........  

        ตำมใบเสร็จรับเงินที่    ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
                                            ลำยมือชื่อ                                    เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

          (.................................................) 
 
 
2.  ได้มีกำรออกใบอนุญำตขนแร่ที่..................................... มีอำยุ……………………วัน  
 ตั งแต่วันที่...........................เดอืน...............................................พ.ศ.......................... 
 ถึงวันที่................................เดอืน...............................................พ.ศ..........................  
 
3. ได้ตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญำตขนแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอ  
 เมื่อวันที่.............เดือน......................... พ.ศ. ............... 
 
 
 
                                                     ลำยมือชื่อ                                 

      (  ) 
                                                เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 
 

 
 



 

แบบค ำขอ ท. 6 (1)                                                                                               

ค ำขอรับบริกำรตรวจสอบทำงฟิสิกส ์
   

ค ำขอเลขที่ …….…../………………… 

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

 ข้ำพเจ้ำ ............................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี .......... หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ....................................... 
ถนน ............................................ ชื่อหมู่บำ้น .................................................. ต ำบล/แขวง .......................................................... 
อ ำเภอ/เขต ........................................ ............... จงัหวดั ........................................................... รหัสไปรษณีย ์............................... 
โทรศัพท์ ........................ โทรสำร ......................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) .................................................................... 
มีควำมประสงค์ขอส่งตัวอย่ำง  จ ำนวน     1 ตัวอย่ำง      2 ตัวอย่ำง     ............ ตัวอยำ่ง   
ตัวอย่ำงที่  1     เครื่องหมำย.......................................    ได้มำจำก ................................................................................................ 
ตัวอย่ำงที่  2     เครื่องหมำย.......................................    ได้มำจำก ................................................................................................  
ตัวอย่ำงที่  ........ เครื่องหมำย.......................................    ได้มำจำก .............................................. .................................................. 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   ทรำบผล   งำนศึกษำ/วิจัย   จ ำหน่ำยในประเทศ   ส่งออก    อ่ืน ๆ  .......................................... 
โดยขอรับบริกำรตำมรำยกำรที่ท ำเครื่องหมำย    ไว้ในช่อง   ดังนี้ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม (บำท)/ตัวอย่ำง 

 กำรตรวจสอบตัวอย่ำงแร่ สินแร่ หรือธรณีวัตถุทำงฟิสิกส์ที่ไม่ต้องใช้วัสดุเพ่ือหำชนิด  
 และองค์ประกอบ 

100 x ……...=…………… 
 

 กำรหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของตัวอย่ำงแร่ หินโลหะ และโลหะผสม 200 x ……...=…………… 
 กำรหำค่ำควำมขำวสว่ำง (Brightness) ของตัวอย่ำงบดละเอียดแล้ว   200 x ……...=…………… 
 กำรหำค่ำควำมคม (Abrassiveness) ของตัวอย่ำงบดละเอียดแล้ว 300 x ……...=…………… 
 กำรวิเครำะห์ตรวจสอบดิน ผงผลึก หรือตัวอย่ำงบดละเอียดเพ่ือหำชนิดของแร่หรือ
 องค์ประกอบ 

200 x ……...=…………… 

 กำรบดหยำบหินหรือแร่ น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 200 x ……...=…………… 
 กำรคัดขนำดด้วยตะแกรง น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
    ขนำดเล็กกว่ำ 0.5 นิ้ว ถึงขนำดโตกว่ำ 100 เมช 
    ขนำดเล็กกว่ำ 100 เมช   

 
100 x ……...=…………… 
200 x ……...=…………… 

 กำรแยกแร่โดยอำศัยควำมแตกต่ำงของควำมถ่วงจ ำเพำะ น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 200 x ……...=…………… 
 กำรแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ำ น้ ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 300 x ……...=…………… 
 กำรแยกแร่ด้วยไฟฟ้ำสถิตย์หรือไฟฟ้ำแรงสูง น้ ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 300 x ……...=…………… 
 กำรลอยแร่ (Flotation) น้ ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 500 x ……...=…………… 
 กำรอบแห้ง (Drying) น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 200 x ……...=…………… 
 กำรหำค่ำวิเครำะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ (XRD) 1000 x ……...=…………… 
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กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

  ภำษำไทย        ภำษำอังกฤษ         ค่ำควำมไม่แน่นอน     

กำรรับผลกำรตรวจสอบ 

   ไปรษณีย์  
       ช่ือ-ที่อยู่ของผู้ยื่นค ำขอ       ช่ือ-ที่อยู่อื่น ……………………………………………………………..……………… 
  รับผลกำรตรวจสอบด้วยตนเอง  
  โทรสำร …….…………………….……….  
  ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) .............................................................................................................. 

กำรขอรับตัวอย่ำงท่ีเหลือคืน 

 ไม่ขอรับตัวอย่ำงคืน       ขอรับตัวอย่ำงคืนโดยมำรับเองภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลกำรตรวจสอบ 
 

                                                             ลงช่ือ .............................................................. ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                            (..............................................................) 

หมำยเหตุ ผู้ยื่นค ำขอยินยอมสละสิทธ์ิในตัวอย่ำงที่ถูกน ำไปใช้ในกำรตรวจสอบ 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 

ได้รับตัวอย่ำง จ ำนวน .................................... ตัวอย่ำง รวมรำยกำรขอรับบริกำร จ ำนวน .................... รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน .................................................... บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................... บำท   
ตำมใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ….................. เล่มที่ ….................. ลงวันท่ี........... เดือน …...................... พ.ศ. ................... 
 

 ลงช่ือ ............................................................ ผู้รบัเงิน 
   (...........................................................) 

                                   ................. /........................ /............... 

(1)                            สภำพตัวอย่ำง (3)  เรียน  ...…………………………………………… 

         ฝ่ำย/งำน………….…………………………..……………...……...............
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว และได้แนบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เลขที่ …...........…….… /…...........…….… ลงวันที่ …………………………....
มำพร้อมนี้ 

ลงช่ือ ………………………………………………… 
       (......................................................) 
ต ำแหน่ง .................................................... 

            ………… /…………………… /…………... 

ลักษณะ ปริมำณ/จ ำนวน 

 สภำพปกติ 

 อื่น ๆ .......................... 

 เพียงพอ 

 จ ำนวนตัวอย่ำงถูกต้อง 

ลงช่ือ ................................................ ผู้รับตัวอย่ำง 
        (.................................................) 
 ต ำแหน่ง ..................................................... 
            .......... /........................ /.............. 

(2) เรียน ………………………………………………… 

       เพื่อ………………………………………………………………….………… 

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

 ต ำแหน่ง .......................................................... 

(4)  เรียน ........................................................ 

        เพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ 

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

             ต ำแหน่ง .......................................................... 



แบบค ำขอ ท. 6 (2)                                                                                               

ค ำขอรับบริกำรวิเครำะห์ทำงเคม ี
   

ค ำขอเลขที่ …….…../……………… 

เขียนที ่............................................................................. 
                                                                               วันที ่............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 

ข้ำพเจ้ำ ............................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี ........ .. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ....................................... 
ถนน ............................................ ชื่อหมู่บ้ำน .................................................. ต ำบล/แขวง .. ........................................................ 
อ ำเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ....................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ............................... 
โทรศัพท์ ........................ โทรสำร ......................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ....................................................................  
มีควำมประสงค์ขอส่งตัวอย่ำง  จ ำนวน     1 ตัวอย่ำง      2 ตัวอย่ำง     ............ ตัวอยำ่ง   
ตัวอย่ำงที่  1     เครื่องหมำย.......................................    ได้มำจำก ................................................................................................  
ตัวอย่ำงที่  2     เครื่องหมำย.......................................    ได้มำจำก .............................................................. .................................. 
ตัวอย่ำงที่  ........ เครื่องหมำย.......................................    ได้มำจำก .............................................................. .................................. 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   ทรำบผล   งำนศึกษำ/วิจัย   จ ำหน่ำยในประเทศ   ส่งออก    อ่ืน ๆ  .......................................... 
โดยขอรับบริกำรตำมรำยกำรที่ท ำเครื่องหมำย    ไว้ในช่อง    ดังนี้ 
 วิเครำะห์แร่หรือสินแร่ทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือหำปริมำณ   วิเครำะห์ตัวอย่ำงหิน ดิน ทรำยทำงวิทยำศำสตร์เพื่อหำปริมำณ  
 วิเครำะห์โลหะและโลหะผสมเพื่อหำปริมำณ        วิเครำะห์โลหะเพ่ือหำควำมบริสุทธิ์         วิเครำะห์น้ ำเพ่ือหำปริมำณ 

วิเครำะห์ตัวอย่ำงแร่หรือสินแร่ทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือหำปริมำณ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

1. ก ำมะถัน                      S 
2. ควำมชื้น                        H2O 
3. แคดเมียม                      Cd 
4. แคลเซียม                      Ca 
5. แคลเซียมคำร์บอเนต         CaCo3  
    ในแร่ฟลูออไรต์                   
6. แคลเซียมฟูออไรต์ในแร่ฟลูออไรต์  CaF2  
7. แคลเซียมทังสเตต            CaWO4 
8. แคลเซียมออกไซด์            CaO  
    ในแร่ยิปซัม 
9. โคบอลต์                         Co 
10. โครเมียม                     Cr 
11. เงิน                              Ag 
12. ซลัเฟอรไ์ตรออกไซด์         SO3 
      ในแร่ยิปซัม 
13. ซลิิกำ                           SiO2 
 

440 x.......= ....... 
220 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 

 
550 x.......= ....... 
770 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 

 
440 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 

 
550 x.......= ....... 

 

14. ซเีรียม                        Ce 
15. เซอร์โคเมียม           Zr 
16. ดีบุก                      Sn 
17. ตะกั่ว                  Pb 
18. ทองค ำ                   Au 
19. ทองแดง               Cu 
20. ทอเรียม               Th 
21. ทังสเตนไตรออกไซด์    WO3 
22. แทนทำลมั             Ta 
23. ไทเทเนียมออกไซด์        TiO2 
24. น้ ำทีร่วมอยู่ในแร่ยิปซัม     H2O+ 
25. นิกเกลิ                    Ni 
26. ไนโอเบียม Nb หรือ โคลมัเบยีม  Cb   
27. บิสมัท                       Bi 
28. เบริลเลยีม                 Be  
29. แบเรียม                    Ba 
 

550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
660 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
700 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
600 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
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วิเครำะห์ตัวอย่ำงแร่หรือสินแร่ทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือหำปริมำณ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม 
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

30. แบเรียมซัลเฟต            BaSO4 
31. พลวง                          Sb 
32. ฟลูออรีน                   F 
33. ฟอสฟอรัส               P 
34. แมกนีเซียม              Mg 
35. แมงกำนีส                  Mn 
36. แมงกำนีสไดออกไซด์     MnO2 
37. โมลิบดีนัม                 Mo 
38. ยูเรเนยีม                    U 
 

660 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
500 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
600 x.......= ....... 

 

39. แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมด RE2O3 
40. แรร์เอิรท์ออกไซด์ทั้งหมด  RE2O3+ThO2 
      รวมกับทอเรียมไดออกไซด ์
41. วำเนเดียม                       V 
42. สังกะสี                            Zn 
43. สำรหนู                         As 
44. เหล็ก                            Fe 
45. อะลูมเินียม                     Al 
46. อิตเทรียม                      Y 

660 x.......= ....... 
660 x.......= ....... 

 
550 x.......= ....... 
550 x.......= .......       
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
500 x.......= ....... 

วิเครำะห์ตัวอย่ำงหิน ดิน ทรำยทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือหำปริมำณ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

1. ก ำมะถัน                      S 
2. คลอไรด์                        Ci 
3. ควำมช้ืน                       H2O 
4. แคลเซียมออกไซด์       CaO 
5. โคบอลต์                Co 
6. โครมิกออกไซด์          Cr2O3 
7. ซัลเฟต                       SO4

-2 
8. ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์        SO3 
9. ซิลิกำ                           SiO2 
10. เซอร์โคเนียม              Zr 
11. โซเดยีมออกไซด์            Na2O 
12. ดีบุก                          Sn 
13. ทองแดง                     Cu 
14. ไทเทเนียมไดออกไซด์      TiO2 
15. นิกเกิล                      Ni 
16. เบริลเลยีม                    Be 
17. แบเรียม                    Ba 

440 x.......= .......        
400 x.......= .......        
220 x.......= .......        
550 x.......= .......        
440 x.......= .......        
500 x.......= .......        
500 x.......= .......        
440 x.......= .......        
550 x.......= .......        
550 x.......= .......       
440 x.......= .......        
550 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......       
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        

18. โบรอน                           B 
19. ฟลูออไรต์                        F 
20. โพแทสเซียมออกไซด์           K2O 
21. ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด์        P2O5 
22. เฟร์รสัออกไซด์                  FeO 
23. เฟร์ริกออกไซด์                  Fe2O3 
24. แมกนีเซียม                      Mg 
25. แมงกำนีสไดออกไซด์          MnO2 
26. โมลิบดีนัม                       Mo 
27. ยูเรเนยีม                         U 
28. ลิเทียม                            Li 
29. วำเนเดียม                        V 
30. สตรอนเซียม                     Sr 
31. ส่วนท่ีหำยไปหลังกำรเผำ      LOI  
32. สังกะสี                           Zn 
33. อะลูมินำ                         Al2O3 

440 x.......= .......        
400 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        
440 x.......= .......        
550 x.......= .......        
600 x.......= .......       
440 x.......= .......       
550 x.......= .......        
440 x.......= .......       
330 x.......= .......       
440 x.......= .......       
550 x.......= .......        

วิเครำะห์โลหะและโลหะผสมเพ่ือหำปริมำณ    

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

1. ก ำมะถัน                    S 
2. คำร์บอน                   C 
3. แคดเมียม                  Cd 
4. โคบอลต์                   Co 
5. โครเมียม                   Cr 
6. เงิน                          Ag 

440 x.......= ....... 
500 x.......= .......        
550 x.......= .......        
440 x.......= .......        
550 x.......= .......       
550 x.......= ....... 
 

7. ซิลิคอน                     Si 
8. ดีบุก                     Sn 
9. ตะกั่ว                            Pb 
10. ทองค ำ                        Au 
11. ทองแดง                      Cu 
12. แทนทำลัม                    Ta 

700 x.......= ....... 
550 x.......= .......       
550 x.......= .......  
550 x.......= .......     
440 x.......= ....... 
700 x.......= .......      
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วิเครำะห์โลหะและโลหะผสมเพ่ือหำปริมำณ    

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

13. ไทเทเนียม                   Ti 
14. นิกเกิล                       Ni 
15. บิสมัท                        Bi 
16. พลวง                        Sb 
17. ฟอสฟอรัส                  P 
18. แมกนีเซียม                 Mg 
19. แมงกำนีส                   Mn 

550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
550 x.......= ....... 
440 x.......= ....... 
550 x....= ....... 

 

20. โมลิบดีนัม                Mo 
21. วำเนเดียม                V 
22. สังกะสี                Zn 
23. สำรหนู               As 
24. เหล็ก                 Fe 
25. อะลูมเินียม           Al 

550 x....= ....... 
550 x....= ....... 
550 x....= ....... 
550 x....= ....... 
440 x....= ....... 
550 x....= ....... 

วิเครำะห์โลหะเพ่ือหำควำมบริสทุธิ์ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

1. โลหะดีบุก                           
2. โลหะตะกั่ว 

1000 x..….=…..... 
1000 x..….=…..... 

3. โลหะทองแดง 
4. โลหะพลวง 

1000 x..….=…..... 
1000 x..….=…..... 

วิเครำะห์น  ำเพ่ือหำปริมำณ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

1. คลอไรด์                           Ci 
2. ควำมกระด้ำงทั้งหมดคิดเป็น 

 แคลเซียมคำร์บอเนต    
3. ควำมขุ่น                      
4. ควำมเคม็                       salinity 
5. คำร์บอเนต                     Co3

-2 
6. ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง         pH 
7. แคดเมียม                       Cd 
8. แคลเซียม                       Ca 
9. โคบอลต์                        Co 
10. โครเมียม                     Cr 
11. เงิน                            Ag 
12. ซัลเฟต                       SO4

- 2 
13. ซิลิกำ                         SiO2 
14. ซิลิเนียม                      Se 
15. โซเดยีม                       Na 
16. ไซยำไนด์                     CN 
 

200 x....= ....... 
 

200 x....= ....... 
200 x....= ....... 
200 x....= ....... 
200 x....= ....... 
200 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
400 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 

 

17. ตะกั่ว                         Pb 
18. ทองแดง                      Cu  
19. ไนเทรต                       NO3  
20. ไนไตรท์                       NO2 
21. นิกเกิล                         Ni 
22. แบเรียม                       Ba 
23. ไบคำร์บอเนต                 HCO3 
24. ปริมำณสำรทั้งหมด          TDS 

ทีล่ะลำยได้      
25. โพแทสเซียม                   K 
26. ฟลูออไรต์                      F 
27. ฟอสเฟต                       PO4

-3 
28. แมกนีเซียม                    Mg 
29. แมงกำนีสทั้งหมด             Mn 
30. แมงกำนีสที่ละลำยได ้
31. สภำพน ำ               Conductivity 
32. ส่วนท่ีไม่ใช่คำร์บอเนต    
 

300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
200 x....= ....... 
200 x....= ....... 

 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
300 x....= ....... 
400 x....= ....... 
300 x....= ....... 
200 x....= ....... 
300 x....= ....... 
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วิเครำะห์น  ำเพ่ือหำปริมำณ 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
(บำท)/ตัวอย่ำง 

33. สังกะสี                         Zn 
34. สำรหนู                         As 
35. ส ี
36. เหล็กท้ังหมด   
 

300 x....= ....... 
400 x….= ……. 
200 x….= ……. 
400 x….= ……. 

 

37. เหล็กท่ีละลำยได ้
38. อะลูมเินียม                    Al 
39. ไอโอไดด์                       I- 
 

300 x....= ....... 
300 x….= ……. 
200 x....= ....... 

วิธีวิเครำะห์ 

  วิธีวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร        

  วิธีวิเครำะห์ของผู้ขอรับบริกำร โปรดระบุ ...................................................................................................   

กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ 

  ภำษำไทย        ภำษำอังกฤษ         ค่ำควำมไม่แน่นอน     

กำรรับผลกำรวิเครำะห ์

   ไปรษณีย์  
       ช่ือ-ที่อยู่ของผู้ขอรับบริกำร    ช่ือ-ที่อยู่อื่น ……………………………………………………………..……………… 
  รับผลกำรวิเครำะหด์้วยตนเอง  
  โทรสำร …….…………………….……….  
  ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) .............................................................................................................. 

กำรขอรับตัวอย่ำงท่ีเหลือคืน 

 ไม่ขอรับตัวอย่ำงคืน       ขอรับตัวอย่ำงคืนโดยมำรับเองภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลกำรวิเครำะห์ 

                                                             ลงช่ือ .............................................................. ผู้ขอรับบริกำร 
                                                                           (..............................................................) 

หมำยเหตุ ผู้ขอรับบริกำรยินยอมสละสิทธ์ิในตัวอย่ำงที่ถูกน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 

ได้รับตัวอย่ำง จ ำนวน .................................... ตัวอย่ำง รวมรำยกำรขอรับบริกำร จ ำนวน .................... รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ขอรับบริกำรต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน .................................................... บำท 

จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................... บำท   

ตำมใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ….................. เล่มที่ ….................. ลงวันท่ี ........... เดือน …...................... พ.ศ. ................... 

      ลงช่ือ ............................................................ ผู้รับเงิน 

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

                                    ................. /........................ /............... 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 

(1)                            สภำพตัวอย่ำง (3)  เรียน  ....…………………………………………… 

         ฝ่ำย/งำน………….…………………………..……………...……...............
ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์แล้ว และได้แนบรำยงำนผลกำรวิเครำะห์
เลขที ่…...........…….…/…..........…….… ลงวันท่ี ……………………………....
มำพร้อมนี้ 

ลงช่ือ ………………………………………………… 
       (......................................................) 
ต ำแหน่ง .................................................... 

             ………… /…………..…… /………….. 

ลักษณะ ปริมำณ/จ ำนวน 

 สภำพปกติ 

 อื่น ๆ .......................... 

 เพียงพอ 

 จ ำนวนตัวอย่ำงถูกต้อง 

ลงช่ือ ................................................ ผู้รับตัวอย่ำง 
        (.................................................) 
 ต ำแหน่ง ..................................................... 
            ………… /…………..…… /………….. 

(2) เรียน ………………………………………………… 

       เพื่อ………………………………………………………………….………… 

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

ต ำแหน่ง ......................................................... 

(4)  เรียน ........................................................ 

        เพื่อแจ้งผลกำรวิเครำะห์ใหผู้้ขอรับบริกำรทรำบ 

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

               ต ำแหน่ง ...................................................... 

 



                                                                                             แบบค ำขอ ท. 6 (3)                                                                                               

ค ำขอรับบริกำรทดลองแต่งแร่ 
   

ค ำขอเลขที่ …….…../………………… 

เขียนที ่............................................................................. 
                                                                               วันที ่............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 

ข้ำพเจ้ำ .............................................................. อยู่บ้ำนเลขท่ี .......... หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย .......................................  
ถนน ........................................... ชื่อหมู่บ้ำน .................................................. ต ำบล/แขวง ..........................................................  
อ ำเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... .... 
โทรศัพท์ ........................ โทรสำร ........................ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ....................................................................  
มีควำมประสงค์ขอส่งตัวอย่ำงแร่ จ ำนวน     1 ตัวอย่ำง      2 ตัวอย่ำง     ............ ตัวอย่ำง   
โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือทรำบผล   งำนศึกษำ/วิจัย   จ ำหน่ำยในประเทศ    ส่งออก     อ่ืน ๆ ................................... 

 

 

ล ำดับ ชนิดแร่ ที่มำของตัวอย่ำง เครื่องหมำย ปริมำณ ลักษณะตัวอย่ำง 
1     (ระบหุัวแร่/หำงแร่/ 
2     ผง/ก้อน/) 
3      
4      
5      

เพ่ือขอรับบริกำรตำมรำยกำรที่ท ำเครื่องหมำย    ไว้ในช่อง   ดังนี้               

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม (บำท)/ตัวอย่ำง 
   กำรบดหยำบหินหรือแร่ (น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม) 200 x ……..... = …………… 
   กำรคัดขนำดด้วยตะแกรง (น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม)        

   ขนำดเล็กกว่ำ 0.5 นิ้ว ถึงขนำดโตกว่ำ 100 เมช 
   ขนำดเล็กกว่ำ 100 เมช      

 

100 x ……..... = …………… 

200 x ……..... = …………… 
   กำรแยกแร่โดยอำศัยควำมแตกต่ำงของควำมถ่วงจ ำเพำะ 
      (น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม)                

 
200 x ……..... = …………… 

   กำรแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ำ (น้ ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)  300 x ……..... = …………… 
   กำรแยกแร่ด้วยไฟฟ้ำสถิตหรือไฟฟ้ำแรงสูง  
      (น้ ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม) 

 

300 x ……..... = …………… 
   กำรลอยแร่ (น้ ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)       500 x ……..... = …………… 
   กำรอบแห้ง (น้ ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม)     200 x ……..... = …………… 
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กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

  ภำษำไทย        ภำษำอังกฤษ         ค่ำควำมไม่แน่นอน     

กำรรับผลกำรตรวจสอบ 

   ไปรษณีย์  
       ช่ือ-ที่อยู่ของผู้ยื่นค ำขอ       ช่ือ-ที่อยู่อื่น ……………………………………………………………..……………… 
  รับผลกำรตรวจสอบด้วยตนเอง  
  โทรสำร …….…………………….……….  
  ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) .............................................................................................................. 

กำรขอรับตัวอย่ำงท่ีเหลือคืน 

 ไม่ขอรับตัวอย่ำงคืน       ขอรับตัวอย่ำงคืนโดยมำรับเองภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลกำรตรวจสอบ 

                                                             ลงช่ือ.............................................................. ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                           (..............................................................) 

หมำยเหตุ ผู้ยื่นค ำขอยินยอมสละสิทธ์ิในตัวอย่ำงที่ถูกน ำไปใช้ในกำรตรวจสอบ 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 

ได้รับตัวอย่ำง จ ำนวน ..................... ตัวอย่ำง รวมรำยกำรขอรับบริกำร จ ำนวน .................... รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน .................................................... บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................... บำท   
ตำมใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ….................. เล่มที่ ….................. ลงวันท่ี........... เดือน…...................... พ.ศ. ................... 

 ลงช่ือ............................................................ ผู้รับเงิน 
   (...........................................................) 

                                    ................./......................../............... 

(1)                            สภำพตัวอย่ำง (3)  เรียน  .............…………………………………………… 

         ฝ่ำย/งำน………….…………………………..……………...........
ได้ด ำเนินกำรทดลองแต่งแร่แล้ว และได้แนบรำยงำนผล 
กำรทดลองแต่งแร่ เลขที่……….…….…..….…/…............….….…
ลงวันท่ี………………………………………………...มำพร้อมนี ้

ลงช่ือ………………………………………………… 
       (......................................................) 
ต ำแหน่ง .................................................... 
            …………/……………………/…………... 

ลักษณะ ปริมำณ/จ ำนวน 

 สภำพปกติ 

 อื่น ๆ .......................... 

 เพียงพอ 

 จ ำนวนตัวอย่ำงถูกต้อง 

ลงช่ือ ................................................ผู้รบัตัวอย่ำง 
 (.................................................) 
   ต ำแหน่ง ..................................................... 
       ........./......................../................. 

(2) เรียน ………………………………………………… 

       เพื่อ………………………………………………………………….………… 

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

ต ำแหน่ง ………...................................................... 

(4)  เรียน ........................................................ 

        เพื่อแจ้งผลกำรทดลองแต่งแร่ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ 

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

             ต ำแหน่ง..................................................... 

 



แบบค ำขอ ท. 6 (4)                                                                                               

ค ำขอรับบริกำรตรวจสอบคุณสมบัตทิำงเซรำมิก 
   

ค ำขอเลขที่ …….…../………………… 

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

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

 ข้ำพเจ้ำ....................................................... บ้ำนเลขท่ี ............ หมู่ที ่.......... ตรอก/ซอย ................................................. 

ถนน ................................................. ชื่อหมู่บ้ำน ......................................... ต ำบล/แขวง ............................................................. 

อ ำเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. 

โทรศัพท์ ............................ โทรสำร ..................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ................................................................... 

มีควำมประสงค์ขอส่งตัวอย่ำงแร่ จ ำนวน     1 ตัวอย่ำง      2 ตัวอย่ำง     ............ ตัวอยำ่ง 

โดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือทรำบผล   งำนศึกษำ/วิจัย   จ ำหน่ำยในประเทศ   ส่งออก    อ่ืน ๆ .................................... 

 

ล ำดับ ที่มำของตัวอย่ำง เครื่องหมำย ปริมำณ ลักษณะตัวอย่ำง 

1     

2     

3     

4     

5     

เพ่ือขอรับบริกำรตำมรำยกำรที่ท ำเครื่องหมำย    ไว้ในช่อง    ดังนี้               

รำยกำร ค่ำธรรมเนียม (บำท)/ตัวอย่ำง 

  น้ ำหนักท่ีหำยไปหลังเผำ Weight loss ............. x ……..... = …………… 

  ค่ำกำรหดตัวหลังเผำ Firing shrinkage ............. x ……..... = …………… 

  อบแห้ง drying /เผำ firing  200 x ………...... = …………… 

  ค่ำกำรดูดซึมน้ ำหลังเผำ Water absorption ............. x ……..... = …………… 

  กำกค้ำงตะแกรง Residue on 325 mesh  200 x ………….... = …………… 

  สีหลังเผำ Fired color ............. x ……..... = …………… 

  ค่ำควำมขำวสว่ำง Brightness ก่อนเผำ 200 x ………….... = …………… 

  ค่ำควำมขำวสว่ำง Brightness หลังเผำ  200 x ……..…..... = …………… 

  กำรคัดขนำดด้วยตะแกรง ขนำดเล็กกว่ำ 100 เมช  200 x ……..…..... = …………… 

  อ่ืน ๆ   ............. x ……..... = …………… 
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กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

  ภำษำไทย        ภำษำอังกฤษ         ค่ำควำมไม่แน่นอน     

กำรรับผลกำรตรวจสอบ 

   ไปรษณีย์  
       ช่ือ-ที่อยู่ของผู้ยื่นค ำขอ       ช่ือ-ที่อยู่อื่น ……………………………………………………………..……………… 
  รับผลกำรตรวจสอบด้วยตนเอง  
  โทรสำร …….…………………….……….  
  ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) .............................................................................................................. 

กำรขอรับตัวอย่ำงท่ีเหลือคืน 

 ไม่ขอรับตัวอย่ำงคืน       ขอรับตัวอย่ำงคืนโดยมำรับเองภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลกำรตรวจสอบ 

                                                             ลงช่ือ.............................................................. ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                           (..............................................................) 

หมำยเหตุ ผู้ยื่นค ำขอยินยอมสละสิทธ์ิในตัวอย่ำงที่ถูกน ำไปใช้ในกำรตรวจสอบ 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 

ได้รับตัวอย่ำง จ ำนวน .................................... ตัวอย่ำง รวมรำยกำรขอรับบริกำร จ ำนวน .................... รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน .................................................... บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................... บำท   
ตำมใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ….................. เล่มที่ ….................. ลงวันท่ี........... เดือน …...................... พ.ศ. ................... 

 ลงช่ือ............................................................ ผู้รับเงิน 
   (...........................................................) 

                                    ................./......................../............... 

(1)                            สภำพตัวอย่ำง (3)  เรียน  ......…………………………………………… 

         ฝ่ำย/งำน………….…………………………..……………...……...............
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว และได้แนบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เลขที่…...........…….…/…...........…….…ลงวันที่……………………………....
มำพร้อมนี้ 

ลงช่ือ………………………………………………… 
       (......................................................) 
ต ำแหน่ง .................................................... 
            …………/……………………/…………... 

ลักษณะ ปริมำณ/จ ำนวน 
 สภำพปกติ 
 อื่น ๆ .......................... 

 เพียงพอ 
 จ ำนวนตัวอย่ำงถูกต้อง 

ลงช่ือ ................................................ผู้รบัตัวอย่ำง 
 (................................................) 
  ต ำแหน่ง ..................................................... 
       ........./......................../................. 

(2) เรียน ………………………………………………… 

       เพื่อ………………………………………………………………….………… 

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

 ต ำแหน่ง........................................................... 

(4)  เรียน ........................................................ 

        เพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ 

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

                      ต ำแหน่ง ........................................................ 


