ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับอาชญาบัตร
พ.ศ. 2558
-----------------------------โดยที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการคําขออาชญาบัตรและ
กํ า หนดให เป น อํ า นาจหน า ที่ ข องพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 33 แห ง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชน
เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 32 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผน ดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร วาดวยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับอาชญาบัตร พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
ระเบี ย บกรมอุ ตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร วาด วยการดําเนิ น การเกี่ยวกั บ
อาชญาบัตร พ.ศ. 2547
ระเบี ย บกรมอุ ตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร วาด วยการดํ าเนิ น การเกี่ยวกั บ
อาชญาบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาชญาบัตรซึ่งออกมาใช
บังคับหรือถือปฏิบัติกอน พ.ศ. 2547 ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้นและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“อาชญาบั ตร” หมายความวา อาชญาบัต รสํารวจแร อาชญาบั ตรผูกขาดสํารวจแร
และอาชญาบัตรพิเศษ
“กรม” หมายความวา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอ 5 ให อธิบ ดี กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแรเป น ผูรักษาการตามระเบีย บนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 1 ...
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การดําเนินการอาชญาบัตรสํารวจแร
ขอ 6 เมื่ อมี ผูป ระสงค จ ะขออาชญาบั ต รสํารวจแร ให แจ งผูขอยื่ น แบบคํ าขออาชญาบั ต ร
สํารวจแร (แบบคําขอ 1) จํานวน 2 ฉบับ (ตนฉบับและคูฉบับ) พรอมเอกสารประกอบ โดยใหดําเนินการตรวจสอบ
พื้นที่และแจงผลการตรวจสอบใหผูขอทราบ โดยใหตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกขอความในแบบคําขออาชญาบัตรสํารวจแร (แบบคําขอ 1) จํานวน
2 ฉบับ ถูกตองครบถวน
(2) เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอครบถวน
(3) พื้นที่ที่ยื่นคําขออาชญาบัตรสํารวจแรตองยื่นขอในเขตอําเภอเดียว หรือหลาย
อําเภอของจังหวัดในเขตอํานาจของเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ที่ยื่นคําขอ
(4) ไม อยู ในพื้ น ที่ ตามมาตรา 6 ทวิ แหงพระราชบัญ ญั ติแร พ.ศ. 2510 เวน แต
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเห็ น สมควรให ยื่ น คํ า ขอได เป น กรณี พิ เศษ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1 วันทําการ

ขอ 7 เมื่อตรวจสอบคําขอถูกตองครบถวน และเอกสารครบถวน ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ลงรับคําขอในทะเบียนรับหนังสือทั่วไป
(2) แจงผูขอชําระคาคําขอและคาธรรมเนียม
(3) เสนอเจาพนั กงานอุ ตสาหกรรมแรป ระจําท องที่ รับ จดทะเบี ยนคํ าขอ ภายใน

ขอ 8 เมื่อดําเนินการตามขอ 7 แลว ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ดําเนินการ
ออกอาชญาบัตรสํารวจแร (แบบแร 1) ใหแกผูขอ ภายใน 2 วันทําการ
หมวด 2
การดําเนินการอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรและอาชญาบัตรพิเศษ
ขอ 9 เมื่ อมีผูประสงค จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ใหแจงผู ขอยื่น แบบขอดู และขอ
เขี ยนแผนที่ (พร. 301) ตอเจ าหน าที่ เพื่ อดูแผนที่ เมื่อผูขอระบุ พื้น ที่ ที่จะยื่น ขอในแผนที่ ทหารมาตราส วน
1 : 50,000 แลว ใหดําเนินการตรวจสอบพื้นที่และแจงผลการตรวจสอบใหผูขอทราบ โดยใหตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้
(1) ไมเปนพื้นที่ตองหามตามกฎหมายอื่น เชน พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา หรือพื้นที่หามตามมติคณะรัฐมนตรี
(2) ไม อ ยู ในพื้ น ที่ ป าลุ มน้ํ าชั้ น ที่ 1 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ซึ่ งรั ฐ จะไม อนุ ญ าตให
ดําเนินการใด ๆ เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนดานความมั่นคง และความคุมคาทางเศรษฐกิจของประเทศ
และสอดคล องกั บ นโยบายของรัฐ และอยูในพื้ น ที่ เพื่อการพั ฒ นาทรัพ ยากรธรณี ตามมติ คณะรัฐ มนตรีห รื อ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
(3) ไมอยู ในพื้ น ที่ตามมาตรา 6 ทวิ แหงพระราชบัญ ญัติแร พ.ศ. 2510 เวน แต
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเห็ น สมควรให ยื่ น คํ า ขอได เป น กรณี พิ เศษ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(4) เปนพื้นที่ ...
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(4) เป น พื้ น ที่ ที่ เคยอนุ ญ าตอาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ ารวจแร ห รื ออาชญาบั ต รพิ เศษ

ขอ 10 หากผู ขอประสงคจ ะยื่น คําขออาชญาบั ตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบั ตรพิเศษ
ใหผูขอยื่นแบบคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร (แบบคําขอ 2) หรือแบบคําขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบคําขอ 3)
จํานวน 2 ฉบับ (ตนฉบับและคูฉบับ) พรอมเอกสารประกอบคําขอ โดยใหตรวจสอบใหเปนไปตามนโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรมและใหตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกขอความในแบบคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร (แบบคําขอ 2)
หรือแบบคําขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบคําขอ 3) จํานวน 2 ฉบับ ถูกตองครบถวน
(2) คุณสมบัติผูยื่นคําขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(3) เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอครบถวน
(4) บันทึกคํารับรองเกี่ยวกับการขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรและอาชญาบัตร
พิเศษ ตามแบบทายระเบียบนี้
(5) บันทึกคํารับรองเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานทุนทรัพยวาจะจัดทําสัญญาวาดวย
การสํารวจแรตามอาชญาบัตรพรอมสงมอบเงินสดหรือสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ตามแบบทายระเบียบนี้
(6) ข อผู กพั น สําหรับ การสํารวจ โดยระบุ ป ริม าณเงิน ที่ จ ะใชจายเพื่ อการสํ ารวจ
สําหรับแตละปตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษพรอมบันทึกขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชน
แกรัฐตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด ตามแบบทายระเบียบนี้ กรณีเปนการขออาชญาบัตรพิเศษ
(7) หนังสือชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการยื่นคําขออาชญาบัตร กรณีเปนพื้นที่
ที่เคยอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษมากอน
(8) แผนงานและวิธีการสํารวจแรโดยนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแรที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมเปนผูจัดทํา จํานวน 5 เลม ตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ 11 เขียนแผนที่ลงในแบบคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร (แบบคําขอ 2) หรือแบบคําขอ
อาชญาบัตรพิเศษ (แบบคําขอ 3) ทั้ง 2 ฉบับ คํานวณคาธรรมเนียมลวงหนา และลงรับคําขอในทะเบียนรับ-สงทั่วไป
(1) หากตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารแลวเห็นวายังไมครบถวนหรือยังขาด
เอกสารหรื อ หลั ก ฐานใด ให แ จ งผู ข อทราบเพื่ อ แก ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ทั น ที ถ าหากผู ข อไม อ าจดํ าเนิ น การได
ในขณะนั้น ใหทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม ตามแบบทายระเบียบนี้
โดยใหผูขอและเจาหนาที่ลงนามในบันทึกดังกลาวไว
(2) แจ งให ผู ขอแกไขหรือยื่น เอกสารเพิ่ มเติม ภายใน 5 วั น ทํ าการ หากผู ขอมิ ได
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม เมื่อครบกําหนดระยะเวลาใหมีหนังสือแจงผูขอเพื่อคืนคําขอ
ขอ 12 การยื่นขอในพื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 หรือในพื้นที่
ตองหามตามกฎหมายอื่น หรือการยื่นคําขอเหลื่อมล้ําทับซอนกัน
(1) ไม รั บ จดทะเบี ย นคํ า ขอหากพื้ น ที่ ที่ ข ออยู ในพื้ น ที่ ต ามมาตรา 6 ทวิ แห ง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เวนแตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอนุญาตใหยื่น
คําขอไดเปนกรณีพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) กรณี พื้ น ที่ ที่ ยื่น ขออยู ในพื้ น ที่ ตองห ามตามกฎหมายอื่ น ให แจงผูขอทราบว า
ไมสามารถดําเนินการเพื่อการอนุญาตได และใหคืนคําขอ
(3) การยื่น ...
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กระทรวงอุตสาหกรรมทีร่ ัฐมนตรีเปนผูประกาศ
ขอ 13 เมื่อไดตรวจสอบแลวเห็นวาคําขอถูกตองครบถวน และเอกสารครบถวนแลว ใหแจงผูขอ
ไปชําระคาคําขอและคาธรรมเนียม และเสนอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่รับจดทะเบียนคําขอ
ภายใน 1 วันทําการ
ขอ 14 ใหจัดทําบัญชีรายวันจัดการ (พร. 204) และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 3 วัน
ทําการ นับแตวันที่รับจดทะเบียนคําขอ
(1) แจงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพรอมแผนที่แสดงจุดที่ตั้ง
คําขอเพื่อตรวจสอบวาพื้นที่คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรือคําขออาชญาบัตรพิเศษเปนพื้นที่ดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินหรือไม โดยขอใหแจงผลการตรวจสอบ ภายใน 15 วัน
เมื่ อ ได รั บ แจ งจากสํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมว า พื้ น ที่ คํ าขอ
อยูในเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ใหแจงผูขอคัดสําเนาคําขอไปยื่นขอใชพื้นที่ตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจังหวัด โดยกําหนดใหสงสําเนาหนังสือการยื่นขอใชพื้นที่ตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน
15 วัน หากผูขอมิไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด ใหมีหนังสือแจงเตือนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไม เกิน 2 ครั้ง โดยกําหนดใหผูขอดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นั บแตวันที่ ไดรับแจง เมื่อครบกําหนด
การแจงเตือนครั้งสุดทาย หากผูขอไมไดดําเนินการเพื่อความจําเปนในการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
หรืออาชญาบัตรพิ เศษ ใหประมวลเรื่องเพื่อดําเนินการยกคําขอตามมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญั ติแร
พ.ศ. 2510 ภายใน 15 วันทําการ
(2) แจ งกรมพรอ มสํ าเนาคํ าขอ เพื่ อ ตรวจสอบและเขี ย นแบบพิ ม พ อาชญาบั ต ร
ซึ่งกรมจะสงใหสํานั กวิศวกรรมและฟ น ฟู พื้น ที่ตรวจสอบและเขียนแบบพิ มพ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
(แบบแร 2) หรือแบบพิมพอาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร 3) โดยแจงผลการตรวจสอบใหสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทราบ และสงแบบพิมพอาชญาบัตรใหสํานักเหมืองแรและสัมปทาน
ขอ 15 ส ง แผนงานและวิ ธี ก ารสํ ารวจแร จํ านวน 5 เล ม พร อ มสํ าเนาคํ า ขออาชญาบั ต ร
แผนที่ แสดงจุดที่ ตั้งคํ าขอ ขอผู กพั น สํ าหรับ การสํารวจและบัน ทึกขอตกลงการจายผลประโยชน พิเศษเพื่ อ
ประโยชน แ ก รัฐ กรณี เป น การขออาชญาบั ตรพิ เศษ ให สํ านั กงานอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแรเขต
ตรวจสอบ ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่รับจดทะเบียนคําขอ
ขอ 16 ให สํ านั กงานอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแรเขตตรวจสอบแหลงธรรมชาติ
อันควรอนุรักษในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงคําขอ และตรวจสอบรับรองแผนงานและวิธีการสํารวจแรซึ่งตองมีความ
เหมาะสมตามหลั กวิ ช าการ พรอมทั้ งจั ดทํ าบั ญชี รายวันจัดการการตรวจสอบแผนงานและวิธี การสํารวจแร
หากแผนงานดังกลาวไมมีการแกไข ใหจัดทําแผนที่ศักยภาพแร และแจงผลการตรวจสอบพรอมแผนที่ศักยภาพแร
และบัญชีรายวันจัดการฯ ใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ ภายใน 10 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ขอ 17 กรณี แผนงานและวิธีการสํ ารวจแรไม ถู กต อ งเหมาะสม ให สํานั ก งานอุ ตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเขตมีหนังสือแจงผูขอใหดําเนินการแกไขโดยระบุรายละเอียดในประเด็นที่ตองแกไข
ใหชัดเจน โดยกําหนดใหผูขอแกไขแผนงานและวิธีการสํารวจแรใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ได
รับแจง ...
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ลงทะเบียนตอบรับไมเกิน 2 ครั้ง โดยกําหนดใหผูขอดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
หากผูขอยังละเลยเพิกเฉย เมื่อครบกําหนดเวลาแจงเตือนครั้งสุดทาย ใหสงเรื่องคืน สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพื่อดําเนินการยกคําขอตามมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
เมื่ อ ได รับ แผนงานฉบั บ แก ไขเรี ย บร อยแล ว ให สํ านั กงานอุ ตสาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแรเขตตรวจสอบรับรองและจัดทําแผนที่ศักยภาพแรพรอมดวยบัญชีรายวันจัดการฯ แจงสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทราบ ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแผนงานฉบับแกไข
ขอ 18 กรณี มีการรองเรียนคัดคานคําขออาชญาบั ตรผูกขาดสํารวจแร หรือคํ าขออาชญาบัตร
พิเศษ ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
(1) หากประเด็ น การร อ งเรี ย นคั ด ค า นไม มี มู ล ให มี ห นั ง สื อ แจ ง ข อ เท็ จ จริ ง ให
ผูรองเรียนทราบ
(2) หากประเด็น การรองเรียนเกี่ยวกับ สภาพพื้น ที่ และหรือประเด็นดานเทคนิค
วิช าการ ให ป ระสานหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง และหรื อสํานั กงานอุตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแรเขต
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและใหความเห็นทางดานวิชาการ และแจงผูรองเรียนทราบ
ขอ 19 เมื่อไดดําเนินการคําขอตามขั้นตอนตาง ๆ ครบถวนแลว รวมทั้ง
(1) ได รั บแจ งผลการตรวจสอบพื้ นที่ จากสํานั กงานการปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม
จังหวัด และสําเนาหนังสือการยื่นขอใชพื้นที่กรณีคําขออยูในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตแจงผลการตรวจสอบแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงคําขอ พรอมแผนที่ศักยภาพแร และผลการตรวจสอบรับรอง
แผนงานและวิธีการสํารวจแร
ใหประมวลเรื่องและจัดทําบันทึกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือคําขออาชญาบัตร
พิเศษ (แบบ พร. 207) สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการรองเรียนคัดคาน ขอเท็จจริงและการแกไขปญหา
(ถามี) พรอมหนังสือสงเรื่องใหกรม เพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 3 วันทําการ
กรณี มี ก ารยื่ น คํ า ขอเหลื่ อ มล้ํ าทั บ ซ อ นในพื้ น ที่ เดี ย วกั น กั บ คํ า ขอที่ ส ง ให ก รมเพื่ อ
ดํ า เนิ น การอนุ ญ าต ให ป ระมวลเรื่ อ งคํ า ขอที่ เหลื่ อ มล้ํ า ทั บ ซ อ นในพื้ น ที่ ดั ง กล า วทั้ ง หมดเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ไมอนุญาตในคราวเดียวกัน
ขอ 20 ให เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อลงนามในบัน ทึกคําขออาชญาบั ตรผูกขาดสํารวจแร
หรือคําขออาชญาบัตรพิเศษ (พร. 207) และหนังสือสงเรื่องคําขอใหกรม โดยขอใหผูวาราชการจังหวัดลงนาม
ภายใน 5 วันทําการ และรวบรวมเอกสารพรอมรับรองสําเนาสงกรม ดังนี้
(1) บันทึกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือคําขออาชญาบัตรพิเศษ (พร. 207)
ตนฉบับ
(2) คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร (แบบคําขอ 2) หรือคําขออาชญาบัตรพิเศษ
(แบบคําขอ 3) ตนฉบับ
(3) สําเนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติผูขอพรอมเอกสารประกอบ
(4) แผนที่แสดงจุดที่ตั้งคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือคําขออาชญาบัตร
พิเศษ และรายละเอียดคําขอ/ประทานบัตร/อาชญาบัตรแปลงขางเคียง มาตราสวน 1 : 50,000
(5) สําเนา ...
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(6) หนังสือชี้แจงเหตุผลและความจําเปน ในการยื่นคําขออาชญาบัตรฯ กรณี เปน
พื้นที่ที่เคยอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษมากอน
(7) สํ า เนาหนั ง สื อ แจ ง ผลการตรวจสอบแหล ง ธรรมชาติ ที่ ค วรอนุ รั ก ษ ผลการ
ตรวจสอบแผนงานและวิธีการสํารวจแรของสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต และแผนที่
ศักยภาพแร
(8) สํ า เนาหนั งสื อแจงผลการตรวจสอบพื้ น ที่ ข องสํานั ก งานการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมจังหวัด
(9) สําเนาหนังสือการยื่นขอใชประโยชนในพื้นที่ กรณีคําขออยูในเขตพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดิน
(10) สําเนาบันทึกคํารับรองเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานทุนทรัพย
(11) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(12) บัญชีคิดเงินคาธรรมเนียม (พร. 309)
(13) บัญชีรายวันจัดการ (พร. 204)
(14) ขอผูกพันสําหรับการสํารวจและบันทึกขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษเพื่อ
ประโยชนแกรัฐ กรณีเปนการขออาชญาบัตรพิเศษ
(15) แผนงานและวิ ธี ก ารสํ า รวจแร ซึ่ ง ได ต รวจสอบและรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตแลว จํานวน 3 เลม
(16) สรุปผลการตรวจสอบและการดําเนินการแกไขปญหาการรองเรียนคัดคาน (ถามี)
(17) เอกสารอื่นที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เห็นวาจําเปน
เมื่ อผูวาราชการจังหวัดได ลงนามในหนั งสือสงเรื่องคําขอให กรมแลว ให สําเนาหนั งสือ
ดังกลาวแจงสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตเพื่อทราบ
ขอ 21 เมื่อกรมไดรับเรื่องคําขอแลวจะสงใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานเพื่อตรวจสอบ หากมี
เอกสารประกอบคําขอถูกตองครบถวน ใหประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาต
สิทธิสํารวจและทําเหมืองแรเพื่อพิจารณากอนนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร
กรณีคําขออาชญาบัตรในพื้นที่ปาลุมน้ําชั้นที่ 1 ใหนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 รวมกันพิจารณาเหตุผลความจําเปนและความเห็นเสนอกรม
หากหน วยงานที่เกี่ยวข องพิ จารณาแลวเห็ น วาคํ าขอเปน ไปตามมติคณะรัฐมนตรีให นําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสิทธิสํารวจและทําเหมืองแรเพื่อพิจารณา
ขอ 22 หากคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสิทธิสํารวจและทําเหมืองแรมีมติให
ตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารหรือขอมูลยังไมสมบูรณ ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน
กรณีคําขออาชญาบัตรในพื้นที่ปาลุมน้ําชั้นที่ 1 หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
คําขอเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและไดดําเนินการคําขอตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายครบถวนแลว
ใหประมวลเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผอนผันการใชประโยชนในพื้นที่
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นควรอนุญาตใหผอนผันการใชพ้ืนที่ ใหประมวลเรื่องนําเขา
ประชุมพิจารณาในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร
ขอ 23 ...
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ไมอนุญาต ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานประมวลเรื่องพรอมความเห็นของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร
เสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
กรณี ค ณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ควรอนุ ญ าต
ใหเสนออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษ แลวแตกรณี แปลงละ 2 ฉบับ เพื่อใหรัฐมนตรี
ลงนามอนุญาต
ขอ 24 รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตร
พิเศษ และสงเรื่องใหกรมแลว ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานดําเนินการ
(1) รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษ
เสนอหนังสือใหอธิบดีลงนามถึงผูวาราชการจังหวัดแจงการอนุญาต โดยสงอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือ
อาชญาบั ตรพิ เศษ แปลงละ 1 ฉบั บ ไปเพื่ อให สํานั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวัดดําเนิ นการ สํ าหรับอาชญาบั ตร
ผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษที่เหลือใหเก็บไวที่สํานักเหมืองแรและสัมปทาน
(2) รัฐมนตรีมีคําสั่งไมอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษ
เสนอหนั งสื อใหอธิบดี ลงนามถึ งผูวาราชการจังหวัดแจงการไมอนุญ าตพรอมสงเรื่องคื นเพื่ อให เจาพนั กงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่แจงผูขอทราบ
ขอ 25 เมื่ อสํา นั กงานอุ ต สาหกรรมจังหวัดไดรับ หนังสือแจงการอนุญ าตพร อมอาชญาบั ตร
ผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) หมายเหตุทะเบียนแสดงการอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตร
พิเศษ บันทึกการอนุญาตอาชญาบัตรในทายแบบคําขอ
(2) แจงผูขอใหทราบเรื่องการอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตร
พิเศษตามที่อยูของผูขอที่ไดแจงไวโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหมารับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
หรืออาชญาบัตรพิเศษ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง พรอมทั้ง
(2.1) ชําระเงินผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐ กรณีไดรับอาชญาบัตรพิเศษ
(2.2) ส งมอบสัญ ญาวาดว ยการสํารวจแรตามอาชญาบั ตรผูกขาดสํารวจแร
หรืออาชญาบัตรพิเศษ ตามแบบทายระเบียบนี้
(2.3) สงมอบเงินสดหรือสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามแบบทาย
ระเบียบนี้
(3) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิ เศษ ซึ่งอยูในเขตปฏิ รูปที่ ดิน
เพื่อเกษตรกรรมใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติทายระเบียบนี้
(4) ตรวจสอบและผลักสงเงินคาธรรมเนียมที่วางไวลวงหนาเปนรายไดแผนดินและ
จายคืนเงินคาธรรมเนียมที่เหลือ (ถามี)
ขอ 26 เมื่อผูขอไดชําระเงินผลประโยชนพิเศษฯ ตามขอ 25 (2.1) และมอบเอกสารหลักฐาน
ตามขอ 25 (2.2) และ (2.3) ใหแกเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่แลว ใหมอบอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษใหแกผูขอ โดยใหผูขอลงนามรับมอบไวเปนหลักฐาน และใหถือวาวันดังกลาว
เป น วัน ที่ผู ถืออาชญาบั ตรผู กขาดสํ ารวจแรห รืออาชญาบั ตรพิเศษไดรับ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรื อ
อาชญาบั ต รพิ เศษ ตามนั ย มาตรา 31 หรือมาตรา 40 แหงพระราชบั ญ ญั ติแร พ.ศ. 2510 แลว แตกรณี
และใหการดําเนินการ ดังนี้
(1) หมายเหตุ ...

-8(1) หมายเหตุทะเบียนคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือคําขออาชญาบัตร
พิเศษ บันทึกการอนุญาตอาชญาบัตรในทายแบบคําขอ พรอมทั้งลงแผนที่แสดงการอนุญาต
(2) แจงสวนราชการเจาของพื้นที่ใหทราบถึงการอนุญาตอาชญาบัตร
(3) แจ ง อํ า เภอท อ งที่ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล หรื อ สํ า นั ก งานเทศบาลที่ ตั้ ง
อาชญาบัตร พรอมสําเนาอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษเพื่อปดประกาศ
ขอ 27 กรณี ผูขอไมมารับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบั ตรพิเศษ ใหมีหนังสือ
แจงเตือนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไมเกิน 2 ครั้ง โดยใหผูขอมารับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือ
อาชญาบั ตรพิ เศษ ภายใน 15 วั น นั บ แตวัน ที่ ไดรับ แจง หากผูขอยังไมมารับ อาชญาบัตรเมื่อครบกําหนด
การแจงเตือนครั้งสุดทาย ใหประมวลเรื่องเสนอกรมเพื่อดําเนินการยกเลิกอาชญาบัตร ภายใน 15 วันทําการ
ขอ 28 เมื่อกรมได รับ เรื่องการยกเลิกอาชญาบั ตรแลว จะสงใหสํานั กเหมืองแรและสัมปทาน
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมืองแรของกรม และคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติแรพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกอาชญาบัตร
ขอ 29 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดรับแจงจากกรม วารัฐมนตรีไดสั่งยกเลิกอาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษแลว ใหแจงหนวยงานเจาของพื้นที่ทราบ
ขอ 30 เมื่ อเจ าพนั กงานอุต สาหกรรมแรป ระจํ าท องที่ ได รับ รายงานผลการดํ าเนิน งานและ
การสํารวจแรตามมาตรา 31 หรือมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ใหสงรายงานดังกลาวไป
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตเพื่อตรวจสอบ พรอมกับระบุวัน เดือน ป ที่ผูถืออาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ ไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ
ขอ 31 ให สํ านั ก งานอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแรเขตตรวจสอบรายงานผลการ
ดําเนินงานและการสํารวจแร กรณีเปนรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแรของอาชญาบัตรพิเศษให
ตรวจสอบตามเงื่อนไขและขอผูกพันสําหรับการสํารวจของแตละปที่กําหนดไว และแจงผลการตรวจสอบพรอม
รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแรใหกรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ
ขอ 32 ในกรณี ป รากฏหลั ก ฐานวาอาชญาบั ต รผูก ขาดสํารวจแรสิ้ น อายุ ในกรณี ดั งต อไปนี้
ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ลงนามกํากับการสิ้นอายุในทะเบียนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
และสั่งใหมีการหมายเหตุทะเบียนและแกไขเปลี่ยนแปลงแผนที่ระวางคําขอทันที
(1) ในกรณีไดรับแจงวาอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรสิ้นอายุกอนกําหนดตามมาตรา
31 (1) (2) และ (3) แห งพระราชบั ญ ญั ติ แร พ.ศ. 2510 ให เจาหน าที่ห มายเหตุท ะเบี ย น เมื่ อผูแ จงนํ า
หลักฐานดังนี้มาแสดง
(1.1) ใบมรณะบัตรฉบับนายทะเบียนทองถิ่น ในกรณีผูถืออาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาตาย
(1.2) หลักฐานทางราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศวานิติบุคคลนั้นไดยกเลิกหรือมี
ฐานะเช นเดียวกับการยกเลิ กแล ว หรือหนังสือแจงจากนายทะเบียนนิติบุคคลในกรณีผูถืออาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรซึ่งเปนนิติบุคคลสิ้นสภาพนิติบุคคล
(1.3) หลั ก ฐานจากนายทะเบี ย นท อ งถิ่น ในกรณี ที่ แ จ งวาผู ถื อ อาชญาบั ต ร
ผูกขาดสํารวจแรขาดคุณสมบัติเรื่องภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
(1.4) หลักฐาน ...

บันทึกคํารับรองการจัดทําหลักฐานทรัพยในการขอ
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ
ทําที่.................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ.................
ตามที่ขาพเจา..........................................................................................................................
ไดยื่นคําขอ.................................................ที่.............................เพื่อการสํารวจแร.............................................
ที่ตําบล..........................................อําเภอ................................................จังหวัด.............................................นั้น
ขาพเจาขอใหคํารับรองตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่จังหวัด................................
วากอนที่ขาพเจาจะรับมอบอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษฉบับดังกลาว ขาพเจาพรอมและ
ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ในการยื่นหลักฐานทุนทรัพย โดยจะ
จัดสงสัญญาวาดวยการสํารวจและเงินสด หรือสัญญาวาดวยการสํารวจแรและหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน ตามแบบสัญญาและวงเงินค้ําประกันตามระเบียบฯ ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่จังหวัด......................................... กอนรับอาชญาบัตร หากขาพเจาละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม ขาพเจา
ยินยอมใหยกเลิกการออกอาชญาบัตรฯ และขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
ผูยื่นคําขออาชญาบัตรฯ

วงเงินค้ําประกันการสํารวจแรตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรและอาชญาบัตรพิเศษ
1. สํารวจโดยวิธีเจาะสํารวจ
2. สํารวจโดยวิธีขุดรองสํารวจ
3. สํารวจโดยวิธีขุดหลุมสํารวจ

ใหค้ําประกันในวงเงินไรละ
ใหค้ําประกันในวงเงินไรละ
ใหค้ําประกันในวงเงินไรละ

60 บาท
40 บาท
30 บาท

ขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐ
ตอบแทนในการออกอาชญาบัตรพิเศษ
ทําที่.................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ.................
ขาพเจา (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นางสาว).....................................................................
.........................................................................อายุ...........................ป สัญชาติ............................................
สํานักงาน/บานตั้งอยูเลขที่...............................หมูท ี่...................ถนน................................................................
ชื่อหมูบาน........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.......................................โทรศัพท...........................................โทรสาร..............................................
Email-Address……………………………………….ขออาชญาบั ต รพิ เศษเพื่ อสํ ารวจแร..........................................
ตามคําขอที่.................................ลงวันที่...................เดือน...................................................พ.ศ....................
เนื้อที.่ ....................ไร...........................งาน.....................ตารางวา ไดทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแกกรมอุต สาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเพื่อเปนหลักฐานวา
ขอ 1 เมื่อขาพเจา (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/นางสาว)............................................
ไดรับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสํารวจแร.......................................................... ตามคําขอที่..........................
ขาพเจาจะจายผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น...........................................บาท (.....................................................................................) โดยจะชําระ
เปน.............................................. ในวันรับอาชญาบัตรพิเศษ ณ ฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และใหถือวาขอตกลงนี้เปนเงื่อนไขในการออกอาชญาบัตรพิเศษ
ขอ 2 การจ า ยผลประโยชน พิ เศษเพื่ อ ประโยชน แ ก รั ฐ ให ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแรตามขอ 1 ของหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาจะดําเนินการใหแลวเสร็จเรียบรอยทุกประการ พรอมรับ
อาชญาบัตรพิเศษภายในวันที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่กําหนดไวในหนังสือใหไปรับอาชญาบัตร
พิเศษ โดยใหเวลา 30 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือ
ขอ 3 หากขาพเจาไมปฏิบัติตามขอตกลงขอหนึ่งขอใดหรือทุกขอในหนังสือฉบับนี้ใหถือวา
ข า พเจ า ปฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขและข อ ผู ก พั น ที่ กํ า หนดไว ในการออกอาชญาบั ต รพิ เศษตามมาตรา 33 แห ง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และยินยอมใหเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ......................................................
ซึ่งออกใหขาพเจา ตามคําขอที่....................................โดยขาพเจาจะไมโตแยงคัดคานหรือเรียกรองคาชดเชย
หรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข า พเจ า ได อ า นและเข าใจข อ ความในหนั งสื อ ฉบั บ นี้ โดยชั ด เจนตลอดทุ ก ข อ ความจึ งได
ลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ .............................................................ผูใหถอยคํา
(...........................................................)
ลงชื่อ .............................................................เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
(.............................................................)ประจําทองที่
ลงชื่อ .............................................................พยาน
(...........................................................)

บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขอตองยื่นเพิ่มเติม
ทําที่....................................................................
วันที่...................... เดือน.................................... พ.ศ. .................
ตามที่ขาพเจา....................................................................... ไดยื่นขอ……..……………..…..……..
ชนิดแร........................................................................................... ที่ตําบล......................................................
อําเภอ……………………………………………….. จังหวัด............................................ นั้น
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่จังหวัด......................................................................
ไดแจงใหขาพเจาทราบแลววาขาพเจาไดยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอยังไมครบถวน ทําใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ไมสามารถรับจดทะเบียนคําขอของขาพเจาได ซึ่งขาพเจาจะนําสงเอกสารที่ยังยื่น
ไมครบถวน ดังนี้
1……………………………………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………….
6................................................................................................................................................
รวม...............................รายการ
ขาพเจาจะยื่นเอกสารเพิ่มเติมรวมทั้งหมด.......…..........…….....รายการ ภายใน 5 วันทําการ
หากขาพเจาไมไดยื่นเอกสารทั้งหมดภายในระยะเวลาดังกลาว ขาพเจายินยอมใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่คืนคําขอ
ลายมือชื่อ............................................................
(..........................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
ลายมือชื่อ..............................................................
(............................................................)
เจาหนาที่ผูตรวจสอบเอกสาร
ลายมือชื่อ..............................................................
(............................................................)
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่

สัญญาวาดวยการสํารวจแรตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ
ทําที่.................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ.................
ขาพเจา.................................................................โดย...........................................................
ในฐานะผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ........................ป สัญชาติ......................................สํานักงาน/บาน
ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่.............ถนน...............................................ชื่อหมูบาน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................................
โทรศัพท..............................โทรสาร................................... Email-Address....................................................
ซึ่งเปนผูยื่นคําขอ..........................................ตามคําขอที่..........................ลงวันที่.............................................
ชนิดแร.......................................................ตําบล............................................อําเภอ...........................................
จังหวัด...............................................ขอทําสัญญาฉบับนี้ใหไวแกกรมอุตสาหกรรมพื้นบานและการเหมืองแร
เปนหลักฐานวา
ขอ 1 เมื่อขาพเจา (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/นางสาว)............................................
ได รั บ อาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ ารวจแร /อาชญาบั ต รพิ เศษ ตามคํ าขอที่ ...............................แล ว ข าพเจ าจะ
ดําเนินการสํารวจแรตามแผนงานและวิธีการสํารวจแรของอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษ
ตามแผนงานและวิธีการสํารวจ ปริมาณงาน และปริมาณเงินของอาชญาบัตรพิเศษที่ไดรับอนุญาต รวมทั้งจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในอาชญาบัตรฯ ดังกลาว และหากการสํารวจอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน
ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กําหนด
ไวดวย
ขอ 2 ในวันทําสัญญานี้ ขาพเจาไดนําหลักประกันเปนเงินสด เปนเงิน.....................................
บาท (ใบเสร็จรับเงินเลขที่.............................ลงวันที่................................................................) หรือหนังสือ
ค้ําประกันของ(ธนาคารหรือสถาบันการเงิน)....................................................................................เปนเงิน
....................................บาท (.........................................................................) มอบใหเพื่อเปนประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้
ขอ 3 หากข าพเจ า ไม ป ฏิ บั ติต ามขอ สัญ ญาดังกล าว ขาพเจายิน ยอมให กรมอุต สาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร ยึดเงินกรณีวางหลักประกันเปนเงินสด หรือปรับ หรือเรียกรองเงินคาเสียหายจาก
ผูค้ําประกันตามสัญญาขอ 2 ทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเห็นสมควร
และหากการสํารวจแรในเขตปฏิรูปที่ดินทําใหเกิดผลกระทบตอพื้ นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งอยูในเขตปฏิรูป ที่ดิน
ขาพเจายิน ยอมให กรมอุต สาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร ยึดเงินกรณี วางหลักประกันเปน เงินสด หรือ
ยิน ยอมให กรมอุ ตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแร หรือ ส.ป.ก. ปรับ หรือเรีย กรองเงิน คาเสีย หายจาก
ผูค้ําประกันตามสัญญาขอ 2 ทั้งหมดหรือบางสวน แลวแตกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หรือ ส.ป.ก.
เห็นสมควร
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ตลอด จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ................................................................ผูยื่นคําขอ
(.............................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(.............................................................)

สัญญาค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
เลขที.่ ...........................................

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

ขาพเจา (ธนาคาร/สถาบันการเงิน).......................................................................................
สํ านั ก งานเลขที่ .................... ถนน……………………….……………….ตํ าบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท.............................................
โทรสาร.................................... Email-Address...................................................................ขอทําหนังสือสัญญา
ค้ําประกันใหไวตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ตามที่ (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/นางสาว).......................................................
ไดทําสัญญาวาดวย............................................................ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร/อาชญาบัตรพิเศษที่
.................................................(คําขอที่...........................) ลงวันที่...............เดือน............................................
พ.ศ. .........................) ซึ่งจะตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร เปนเงิน...................................บาท(.........................................................................................) นั้น
ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกัน (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/นางสาว).............
……………………………………………………………………………………………………………ตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร เปนเงินไมเกิน....................................บาท (..................................................................................)
กลาวคือ หาก (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/นางสาว).........................................................................
ไมปฏิ บัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทําไวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ขอหนึ่งขอใดของสัญญาดังกลาว ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรหรือสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกรองคาเสียหายจาก (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/
นางสาว)......................................................... ไดแลว ขาพเจายอมชําระเงินแทนใหทันทีโดยมิตองเรียกรองให
(บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................ชําระกอน
ขอ 2 หากกรมอุ ตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแร หรือสํานั กงานการปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยิ นยอมให ผัด หรือผอนเวลา หรือยิน ยอมให (บริษัท/หางหุน สวนจํากัด/นาย/นาง/
นางสาว).................................................................................................................................. ปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย
ขอ 3 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่ (บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/นาย/
นาง/นางสาว)..................................................................................................................ตองรับผิดชอบอยูตาม
เงื่อนไขในสัญญา
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา (ธนาคาร/สถานบันการเงิน)..............................................................
ผูมีนามขางทายนี้ เปนผูมีอํานาจลงนามทํานิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ไดลงลายมือชื่อและไดประทับตรา
ของธนาคาร/สถาบันการเงิน ใหไวเปนสําคัญ

ลงชื่อ................................................................ผูค้ําประกัน
(.............................................................)

แนวทางปฏิบัติในการขอสิทธิสํารวจแรในเขตปฏิรูปที่ดิน
1. การดําเนินการคําขอ
เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่รับจดทะเบียนคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือคําขอ
อาชญาบัตรพิเศษที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินแลว ใหดําเนินการดังนี้
1.1 แจงผูขอใหคัดสําเนาคําขออาชญาบัตรเพื่อประกอบการขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พรอมทั้งแจง
ใหผูขอไปยื่นคําขอใชที่ดินตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
1.2 แจงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพื่อทราบเรื่องการขออาชญาบัตร พรอมทั้ง
ขอใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดแจงจํานวนเงินคาตอบแทนการใชท่ีดินในการสํารวจแร
ในอัตราไรละ 10 บาทตอป โดยจะเรียกเก็บครั้งเดียวตลอดอายุของอาชญาบัตร
1.3 ใหดําเนินการคําขอตอไปโดยไมตองรอหนังสือยินยอมใหใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจากสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
2. การดําเนินการภายหลังอนุญาต
เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษแลว
ใหดําเนินการดังนี้
2.1 เรียกเก็บคาตอบแทนการใชที่ดินจากผูขอตามจํานวนเงินที่ไดรับแจงจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด และสงคลังจังหวัด ณ จังหวัดที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ปฏิบัติงานอยู โดยนําสงเงิน
นอกงบประมาณแทนกันเพื่อนําเขากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมผานระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามรหัสการนําสงเงินแนบทายนี้ และใหสงสําเนาการนําสงเงินนอกงบประมาณ
แทนกันใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทราบดวย
2.2 แจงสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพื่อทราบเรื่องการอนุญาตอาชญาบัตร พรอม
ทั้งสงสําเนาใบเสร็จรับเงินกรณีหลักประกันเปนเงินสด หรือสงสําเนาหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน และสํ าเนาใบนํ าส งเงิน นอกงบประมาณ เพื่ อให สํานัก งานการปฏิรูป ที่ดิน เพื่ อเกษตรกรรมจังหวัด
ออกหนังสือยินยอมใหใชที่ดินตอไป
2.3 แจ ง ผู ถื อ อาชญาบั ต รไปขอรั บ หนั ง สื อ ยิ น ยอมให ใ ช ที่ ดิ น จากสํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมจังหวัด กอนเขาทําการสํารวจแรในพื้นที่

รหัสการนําสงเงินแทนกันเพื่อนําเขาบัญชีกองทุนการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ

รหัสหนวยงาน
รหัสหนวยเบิกจาย
รหัสพื้นที่
รหัสศูนยตนทุน
แหลงของเงิน
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสเจาของเงินฝาก
รหัสเงินฝากคลัง
รหัสรายได
รหัสหนวยงานคูค า (Trading Partner)
รหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีรายไดอื่น
บัญชีเงินฝากคลัง

ขอมูล
8037
8003700000
1000
8003700000
YY26000 (YYปงบประมาณ)
80037
P1000
8003700000
00983
983
X8037
4313010199
1101020501

บันทึกคํารับรองเกี่ยวกับการขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
หรืออาชญาบัตรพิเศษ
ทําที่.................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ.................
ขาพเจา..............................................................................................อายุ.............................ป
ขอให คํารับ รองไวตอเจ าพนั กงานอุ ตสาหกรรมแรป ระจําทองที่ จังหวัด.......................................................
เกี่ยวกับการยื่นคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร/อาชญาบัตรพิเศษ..................................................................
ที่................................................ตําบล..........................................อําเภอ............................................จังหวัด
....................................................ดังตอไปนี้
1. ปจจุบันขาพเจามีอาชีพ........................................................................ประกอบอาชีพอยู
ณ บานเลขที่..................หมูท่ี...........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด.........................................
2. ขาพเจาเปนผูยื่นคําขอ/ผูไดรับอนุญาตประทานบัตรอยูในจังหวัด....................................
รวม......................แปลง เนื้อที่ประมาณ.........................ไร........................งาน................................ตาราวา
3. ในการขออาชญาบั ตรผูกขาดสํ ารวจแร/อาชญาบั ตรพิ เศษครั้งนี้ จะทํ าการสํ ารวจแร
โดยวิธี............................................................................................................................................จะใชเงินลงทุน
ในการสํารวจแร (ของผูใด)....................................................................................................................................
เปนเงิน......................................................................บาท
4. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ขาพเจาไมเคยถูกยกคําขอหรือเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรแตอยางใด
5. ขาพเจาไดรับแจงจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.........................................................
แลววาเมื่อขาพเจาไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร/อาชญาบัตรพิเศษตามคําขอแปลงนี้แลว หากจะทําการ
สํารวจแรในเขตที่มีการสงวนหวงหามของหนวยงานใด จะตองไดรับอนุญาตจากผูมีหนาที่สงวนและหวงหามใน
พื้นที่นั้นเสียกอน และจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายของหนวยงานนั้นดวย
หากกระทําการสํารวจแรในพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองของผูใดจะตองไดรับ
อนุญาตจากผูมีสิทธิในพื้นที่นั้นกอน จึงจะเขาทําการสํารวจแรได
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ให ไวขางตนนี้ เปนความจริงทุ กประการ และหากภายหลัง
ปรากฏวาข อความขอหนึ่ งข อใดเป น เท็ จ ซึ่งทํ าให ทางราชการไมอาจดํ าเนิ น การอนุ ญ าตตามคําขอฯ ใหแก
ขาพเจาแลว ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ......................................................ผูใหถอยคํา
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
(.....................................................)ประจําทองที่
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.....................................................)

