
       แบบคําขอ ป. 2 (2) 
 

คําขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน 

 

      เขียนท่ี  
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

         
กรณีเปนบุคคลธรรมดา 

  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป สัญชาติ.......................
หมายเลขประจําตัวของผูถือบัตรประชาชน............................................บานเลขท่ี....................หมูท่ี...................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................................หมูบาน.............................................
ตําบล/แขวง.................................................................อําเภอ/เขต........................................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท...............................................
โทรสาร................................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E mail).............................................................. 
 
กรณีเปนนิติบุคคล 

  บริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................................................ตามหนังสือรับรอง 
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท....................................................หรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
เลขท่ี.........................ลงวันท่ี...................เดือน...............................................พ.ศ................................................. 
ท่ีตั้งสํานักงาน เลขท่ี...........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................... 
ชือ่หมูบาน..........................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย......................................โทรศัพท.......................................... 
โทรสาร............................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E mail)............................................................... 

ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีจังหวัด..................................................... 
เพ่ือขอรับประทานบัตรทําเหมืองแรใตดิน ชนิดแร.......................................................................................................... 
โดยวิธีการทําเหมืองใตดิน ในเขตทองท่ี ตําบล...........................อําเภอ.............................จังหวัด..................................
เปนเนื้อท่ีคําขอประทานบัตรท้ังหมด จํานวน...............................ไร................................งาน...........................ตารางวา 

• สวนท่ีทําเหมืองใตดินลึกไมเกิน 100 เมตร 
ท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน..............................................ไร

..............................................งาน..........................................................ตารางวา  
ท่ีดินอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ จํานวน....................................................................ไร

..............................................งาน..........................................................ตารางวา  

• สวนท่ีทําเหมืองใตดินลึกเกิน 100 เมตร  
ท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน..............................................ไร

..............................................งาน..........................................................ตารางวา 
ท่ีดินอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ จํานวน...........................................................................ไร

..............................................งาน..........................................................ตารางวา  

โดยมีเขตตามแผนท่ีแนบทายคําขอนี้  
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 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารมาดวย รวม...............ฉบับ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจ

  ลงนามและวัตถุประสงค ซ่ึงมีอายุการรับรองไมเกิน 6 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล)    

 สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนท่ีนายทะเบียนหุนสวนบริษัทรับรอง ซ่ึงมีอายุการรับรอง    

 ไมเกิน 6 เดือน 

 แผนท่ีแสดงเขตท่ีจะขอลงในแบบคําขอประทานบัตร โดยแผนท่ีดังกลาวตองแสดง 

 ไวในแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร พรอมกําหนดคาพิกัดฉากสากล 

 (U.T.M Coordinates) ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนท่ีดังกลาวไว 

 หลักฐานท่ีเชื่อถือไดวาพบแรหรือมีแรชนิดท่ีประสงคจะเปดการทําเหมืองในเขตคําขอ 

 ขอเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐในกรณีไดรับประทานบัตร 

  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงวาเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินในเขตพ้ืนท่ียื่นคําขอยินยอม

 ใหผูยื่นคําขอทําเหมืองในเขตคําขอนั้นได กรณีเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

 ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 สําเนาหนังสือรับรองการเปนสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร 

 หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป ระบุใหบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลวมายื่นคําขอ

 และดําเนินการตามคําขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

   เอกสารประกอบคําขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

 วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขการขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน ออกตามความใน

 มาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 มาตรการทางเทคนิค ดานโครงสรางทางธรณีวิทยา วิธีการทําเหมืองตามหลัก

 วิศวกรรมเหมืองแร ความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต และระดับความลึกท่ีปลอดภัย 

 แผนท่ีแสดงเขตเหมืองแร และขอมูลประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองใตดินและการแตงแร 

 ขอมูล แผนผัง ข้ันตอน วิธีในการทําเหมืองใตดิน การแตงแร และการฟนฟูพ้ืนท่ี

 ภายหลังการทําเหมืองใตดินโดยสังเขป 

 ขอเสนอเพ่ือการมีสวนรวมตรวจสอบของตัวแทนผูมีสวนไดเสีย จํานวนเงินสนับสนุน 

 และระเบียบการตรวจสอบการทําเหมืองท่ีผูขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินจะเสนอ

 ใหมีการรวมตรวจสอบการทําเหมืองใตดิน 
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 ขอเสนอเสนทางขนสง แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค  

 ขอเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติแร         

 พ.ศ. 2560 ท่ีระบุถึงวงเงินและระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 แผนการฟนฟู การพัฒนา การใชประโยชน และการเฝาระวังผลกระทบตอ

 คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในระหวางท่ีมีการทําเหมืองและ

 หลังจากปดเหมืองพรอมขอเสนอเทคนิควิธีการเฝาระวังผลกระทบจากการทํา

 เหมืองใตดิน 

 การวางหลักประกันเพ่ือฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีทําเหมืองและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

 จากการทําเหมือง 

  อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................................ 
        
 
 

       ลายมือชื่อ..........................................................ผูยื่นคําขอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. กรณีเอกสารท่ีทางราชการออกให เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท หรือเอกสารราชการอ่ืน 

ถาผูยื่นคําขอมิไดนํามา ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงหนวยงานผูออกเอกสารราชการจัดสงขอมูลมาเพ่ือใชประกอบ
คําขอ เวนแตผูขอมีความประสงคจะนําเอกสารราชการดังกลาวมาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีดวยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจําตัวประชาชนใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดทําสําเนาเอกสารข้ึนเอง และหามมิใหเรียกเก็บคาใชจาย 
  3. กรณีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอแทน ใหผูมอบอํานาจแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอม

รับรองสําเนา และผูรับมอบอํานาจตองนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีดวย 
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แผนที่แสดงเขตตามคําขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน 
         ………………………………………… 
คําขอท่ี............................................             ระวางท่ี 
         ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อท่ีคําขอประทานบัตรท้ังหมด จํานวน..............................................ไร...........................งาน...................ตารางวา  

เปนสวนท่ีทําเหมืองลกึไมเกิน 100 เมตร จํานวน...............................ไร...........................งาน...................ตารางวา 

และเปนสวนท่ีทําเหมืองลึกเกิน 100 เมตร จํานวน............................ไร...........................งาน...................ตารางวา 

มาตราสวน............................................. 

พ้ืนท่ีทําเหมืองในสวนท่ีลึกไมเกิน 100 เมตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GN 
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พ้ืนท่ีทําเหมืองสวนท่ีลึกเกิน 100 เมตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

     

 

ลายมือชื่อ............................................................ผูยื่นคําขอ 

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

 

 

      ลายมือชื่อ............................................................ผูเขียน 

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

 

 

     ลายมือชื่อ............................................................ผูตรวจ 

                                                               (.............................................................) 
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บันทึกของเจาหนาที ่

1. รายการจดทะเบียนคําขอและคาธรรมเนียม  
 1.1 ไดจดทะเบียนเปนคําขอท่ี..............................ลงวันท่ี............เดือน..........................พ.ศ......................  
  เวลา...............น. 
                                     

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

                                                       เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 
 

    1.2  รายการคํานวณคาธรรมเนียมท่ีผูยื่นคําขอตองชําระพรอมกับการยื่นคําขอ 
      (1) คาประทานบัตร      เปนเงิน..............................บาท 
      (2) คาเขียนหรือจําลองแผนท่ี...............ฉบับ   เปนเงิน..............................บาท 
      (3) คารังวัดตามจํานวนเนื้อท่ีทุก 1 ไร หรือเศษของ 1 ไร  เปนเงิน..............................บาท 
      (4) คาหลักเขตเหมืองแร..............หลัก    เปนเงิน..............................บาท 
             รวมเปนเงิน...............................บาท 
 
                             ลายมือชื่อ......................................................ผูคํานวณ 
                              (............................................................................) 

                                                             ตําแหนง .................................................................... 
 

 1.3 คาธรรมเนียมท่ีผูยื่นคําขอตองชําระรวมท้ังสิ้นจํานวน ......................................................... บาท 
     จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ..........................................................................................................   
  ตามใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันท่ี............เดอืน................................พ.ศ. ....................... 

     

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

 1.4 คาธรรมเนียมท่ีผูยื่นคําขอชําระเพ่ิม(ถามี) 

 (1) คาเขียนหรือจําลองแผนท่ี..............ฉบับ   เปนเงิน..............................บาท 
 (2) คารังวัดตามจํานวนเนื้อท่ีทุก 1 ไร หรือเศษของ 1 ไร  เปนเงิน..............................บาท 
 (3) คาหลักเขตเหมืองแร..............หลัก    เปนเงิน..............................บาท 
 (4) อ่ืนๆ...............................................................         เปนเงิน..............................บาท 

                                                                                รวมเปนเงิน..............................บาท 
             จํานวนเงิน (ตัวอักษร) .......................................................................................................................  
  ตามใบเสร็จเลขท่ี..................................ลงวันท่ี............เดอืน................................พ.ศ...................... 
 

                                    ลายมือชื่อ ..............................................................เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
                                                        (................................................................) 
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2. ไดออกประทานบัตรท่ี..........................................มีอายุ....................ป  

 ตั้งแตวันท่ี........................ เดือน.......................................................... พ.ศ. .................................... 

 สิน้อายุวันท่ี..................... เดือน.......................................................... พ.ศ. .................................... 

 

3. ไดตรวจสอบเงินคาธรรมเนียมและคาธรรมเนียมเพ่ิม (ถามี) ถูกตองครบถวนแลว จึงไดมอบประทานบัตร 

ใหผูยื่นคําขอ เม่ือวันท่ี................เดือน........................................... พศ. .................... 

 

 

                   ลายมือชื่อ............................................... 

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

      เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 
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