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ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าด้วยการดําเนินการออกใบอนุญาตขนแร่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการยื่นคําขอ  การออก  การส่งมอบและการรับคืนใบอนุญาตขนแร่  ซ่ึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ได้ออกระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการออกใบอนุญาต  
ขนแร่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แต่เนื่องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน
การอนุญาตขนแร่  โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาตขนแร่  จึงเป็นการสมควรปรับปรุง
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการออกใบอนุญาตขนแร่  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนงานการออกใบอนุญาตขนแร่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการออกใบอนุญาตขนแร่เป็นไปอย่างมีระบบ  เกิดความสะดวก  
รวดเร็ว  และสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วยการ
ดําเนินการออกใบอนุญาตขนแร่  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการออก

ใบอนุญาตขนแร่  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกใบอนุญาต  

ขนแร่  ซ่ึงออกมาใช้บังคับหรือถือปฏิบัติก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยกเลิกเสียทั้งส้ินโดยระเบียบนี้   
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักประกันการชาํระค่าภาคหลวงแร่”  หมายความว่า  เงินสดที่วางประกันหรือหนังสือ 

ค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  เพื่อขอผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่  ตามที่อธิบดีกําหนด 
“กรม”  หมายความว่า  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
“ระบบใบอนุญาตขนแร่อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบฐานข้อมูลกระบวนการออก

ใบอนุญาตขนแร่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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“ใบอนุญาตขนแร่ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ใบอนุญาตขนแร่ที่ออกโดยระบบ
ฐานข้อมูลกระบวนการออกใบอนุญาตขนแร่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๖ ให้ผู้อํานวยการสํานักพิจารณาสิทธิรักษาการตามระเบียบนี้  และในกรณีมีปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจในการวินิจฉัยตีความ 

หมวด  ๑ 
การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่ 

 
 

ข้อ ๗ การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่   
  เ ม่ือมีผู้ยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่ตามมาตรา  ๑๐๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่   

พ.ศ.  ๒๕๑๐  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ  ดังนี้   
  ๗.๑ ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว  หรือผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับ

ใบอนุญาตรับช่วงการทําเหมืองแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตซ้ือแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง   
  ๗.๒ ชนิด  สภาพ  จํานวน  น้ําหนักของแร่ที่จะขอขน   
  ๗.๓ วัตถุประสงค์การขอขนแร่  เช่น  เพื่อการจําหน่าย  เพื่อการแต่งแร่  เพื่อการ

ประกอบโลหกรรม  หรือเพื่อเก็บแร่  เป็นต้น 
  ๗.๔ สถานที่ที่ขอขนแร่  เช่น  เขตเหมืองแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  หรือสถานที่

ตามใบอนุญาต  โดยระบุเลขที่ใบอนุญาต  และที่ตั้งใบอนุญาตดังกล่าว 
  ๗.๕ สถานที่ปลายทางการขนแร่  เช่น  สถานที่ซ้ือแร่  สถานที่เก็บแร่  เขตแต่งแร่  

เขตโลหกรรม  เป็นต้น  โดยระบุเลขที่ใบอนุญาต  และที่ตั้งใบอนุญาตดังกล่าว 
  ๗.๖ เส้นทางที่ใช้จากสถานที่ขอขนแร่ไปยังปลายทางการขนแร่ 
  ๗.๗ กรณีต้องใช้ยานพาหนะในการขนแร่หลายคัน  ให้ระบุว่าต้องการใบอนุญาต 

ขนแร่จํานวนก่ีฉบับ 
  ๗.๘ สถานที่ที่จะใช้พักแร่  กรณีต้องพักแร่ระหว่างทาง 
  ๗.๙ ระยะเวลาหรือจํานวนวันที่ผู้ขอต้องการขนแร่   
  ๗.๑๐ หลักฐานการชําระค่าภาคหลวงแร่  กรณีการขนแร่ออกจากเขตประทานบัตร  

เพื่อนําไปจําหน่ายหรือนําไปเก็บตามใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   
  ๗.๑๑ หลักประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่  กรณีที่เป็นการขอขนแร่ไปยังเขตแต่งแร่  

หรือเขตโลหกรรม  สําหรับการขอผัดชําระค่าภาคหลวงแร่โดยวิธีวางประกันด้วยเงินสด  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๘ การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่เพื่อขนแร่ออกจากเขตประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงการขุดแร่ได้  หรือรายงานการทําเหมือง  
หรือรายงานการตรวจเหมือง 
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ข้อ ๙ การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่สําหรับประทานบัตรที่เปิดการทําเหมืองครั้งแรกหรือ
ปริมาณแร่ที่ขอขนมีมากผิดปกติ  ให้แจ้งกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
เขตที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี  ร่วมตรวจสอบ 

ข้อ ๑๐ การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  และเป็นชนิดแร่   
ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ตรวจสอบใบกํากับสินค้า  
(Invoice)  และหลักฐานสัญญาการซ้ือขายแร่เพิ่มเติม   

ข้อ ๑๑ กรณีผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้เจ้าหน้าที่แนะนําหรือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ก่อนรับคําขอ   

ข้อ ๑๒ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

  ๑๒.๑ ลงรับคําขอในทะเบียนรับหนังสือทั่วไป  และบันทึกข้อมูลคําขอใบอนุญาต 
ขนแร่ลงในระบบใบอนุญาตขนแร่อิเล็กทรอนิกส์   

  ๑๒.๒ เสนอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอ 
  ๑๒.๓ เรียกเก็บเงินค่าคําขอ  และค่าธรรมเนียมตามจํานวนใบอนุญาตขนแร่ 

หมวด  ๒ 
การออก  และการยกเลิกใบอนุญาตขนแร่ 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๑๒  เรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาตขนแร่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับ  และคู่ฉบับซ่ึงมีข้อความตรงกัน  ตามจํานวนใบอนุญาตขนแร่ที่รับชําระค่าธรรมเนียม  
แล้วเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ลงนามอนุญาต  โดยให้ใช้แบบพิมพ์  ดงันี้   

  ๑๓.๑ ใบอนุญาตขนแร่  แบบแร่  ๒๔  สําหรับใบอนุญาตขนแร่โคลัมเบียม  ตันตาลัม  
โคลัมไบต์  โครไมต์  เงิน  ซีโนไทม์  เซอร์คอน  ดีบุก  ตะก่ัว  ทองคํา  ทองแดง  แทนทาไลต์  พลวง   
โมนาไซต์  โมลิบดีไนต์  ลูโคซีน  สังกะสี  เหล็ก  อิลเมไนต์  แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  และตะกรันทุกชนิด   

  ๑๓.๒ ใบอนุญาตขนแร่  แบบแร่  ๒๔  ก.  สําหรับใบอนุญาตขนแร่ชนิดอ่ืนนอกจาก
ชนิดแร่ตาม  ๑๓.๑   

ข้อ ๑๔ กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์ให้ออกใบอนุญาตขนแร่หลายฉบับ  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบอนุญาตขนแร่  โดยให้มีต้นฉบับใบอนุญาตขนแร่กํากับไปพร้อมกับ
ยานพาหนะทุกคันในแต่ละเที่ยว 
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ข้อ ๑๕ กรณีที่ ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว  หรือผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต   
รับช่วงการทําเหมืองแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง  มีความประสงค์จะขอขนแร่ไปทําการ
แต่งให้ดําเนินการ  ดังนี้   

  ๑๕.๑ การขออนุญาตขนแร่จากเขตเหมืองแร่หรือเขตครอบครองแร่ไปยังโรงแต่งแร่ 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน  หรือไปยังโรงแต่งแร่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่เขต  
เหมืองแร่หรือเขตครอบครองแร่นั้นตั้งอยู่  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตเหมืองแร่
หรือเขตครอบครองแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ  เป็นผู้ออกใบอนุญาตขนแร่ 

  สําหรับการขออนุญาตขนแร่ที่แต่งแ ล้วออกจากโรงแต่งแร่  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่โรงแต่งแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจเป็นผู้ออกใบอนุญาตขนแร่  โดยในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตขนแร่  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่โรงแต่งแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ  
ตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่กับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตเหมืองแร่หรือ   
เขตครอบครองแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ  ว่าแร่ที่ขออนุญาตขนดังกล่าวได้มีการชําระค่าภาคหลวงแร่   
โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

  ๑๕.๒ การขออนุญาตขนแร่จากเขตเหมืองแร่หรือเขตครอบครองแร่ไปยังโรงแต่งแร่ 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่เขตเหมืองแร่หรือเขตครอบครองแร่นั้นตั้งอยู่   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตเหมืองแร่หรือเขตครอบครองแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ   
มีหนังสือแจ้งกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบเขตเหมืองแร่  
หรือเขตครอบครองแร่นั้น  พร้อมเหตุผลความจําเป็นของผู้ขออนุญาตและเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับ
กระบวนการแต่งแร่ของโรงแต่งแร่ดังกล่าว  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง 

  สําหรับการขออนุญาตขนแร่ที่แต่งแ ล้วออกจากโรงแต่งแร่  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่โรงแต่งแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ  เป็นผู้ออกใบอนุญาตขนแร่  โดยในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตขนแร่  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่โรงแต่งแร่นั้นอยู่ใน   
เขตอํานาจ  ตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่กับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตเหมืองแร่  
หรือเขตครอบครองแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ  ว่าแร่ที่ขออนุญาตขนดังกล่าวได้มีการชําระค่าภาคหลวงแร่  
โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๑๖ กรณีที่ ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว  หรือผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต   
รับช่วงการทําเหมืองแร่  ซ่ึงนําแร่ไปเก็บกองไว้ในสถานที่เก็บแร่ของตนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนเพื่อรอจําหน่าย  
ได้ยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่เพื่อขอขนแร่ออกจากสถานที่เก็บแร่ดังกล่าว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ที่สถานที่เก็บแร่นั้นอยู่ในเขตอํานาจ  เป็นผู้ออกใบอนุญาตขนแร่ 

ขอ้ ๑๗ คําขอใบอนุญาตขนแร่  เพื่อขอขนแร่ที่อยู่ ในรูปของสารละลายหรือของเหลว   
ผ่านทางท่อจากเขตเหมืองแร่ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงแต่งแร่  ให้ออกใบอนุญาตขนแร่ 
ตามอัตรากําลังการผลิตต่อเดือนของโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงแต่งแร่ 
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ข้อ ๑๘ คําขอใบอนุญาตขนแร่  เพื่อขอขนแร่ส่งออกนอกราชอาณาจักร  หากเป็นแร่ที่อยู่ใน
ความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบว่า   
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรแล้ว  จึงจะออกใบอนุญาตขนแร่ได้ 

ข้อ ๑๙ คําขอใบอนุญาตขนแร่  เพื่อขอขนแร่จากสถานที่เก็บแร่หรือสถานที่ตามใบอนุญาตซ้ือแร่  
ซ่ึงตั้งอยู่บรเิวณท่าเรือ  เพื่อทําการส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ออกใบอนุญาตขนแร่  โดยระบุปริมาณแร่
ตามที่กําหนดในใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๒๐ การกําหนดอายุใบอนุญาตขนแร่  ให้พิจารณาถึงความสามารถและความเป็นไปได้ใน
การขนส่งแร่ตามระยะเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงวิธีการ  พาหนะ  ระยะทางการขนส่ง  สภาพเส้นทาง  
ภูมิประเทศ  และความเหมาะสมกับสถานการณ์  ทั้งนี้  การขออนุญาตขนแร่ภายในท้องที่จังหวัดเดียวกัน  
ให้พิจารณากําหนดอายุใบอนุญาตขนแร่ได้ไม่เกิน  ๑  วัน  หากกรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจทําการขนแร่   
ให้เสร็จส้ินภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้กําหนดอายุใบอนุญาตขนแร่ได้ไม่เกิน  ๒  วัน  สําหรับ
การออกใบอนุญาตขนแร่ข้ามเขตจังหวัด  ให้พิจารณากําหนดอายุใบอนุญาตขนแร่ไม่เกิน  ๓  วัน   

  การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแร่  (ฉบับเดียว)  เพื่อขอรับใบอนุญาตขนแร่หลายฉบับ   
ให้กําหนดอายุใบอนุญาตขนแร่แต่ละฉบับเท่ากัน  โดยให้ส้ินอายุในวันเดียวกันทุกฉบับ 

ข้อ ๒๑ กรณีที่ มีการดําเนินการตามคําขอ  เม่ือได้ดําเนินการออกเลขที่ใบอนุญาตขนแร่ 
ในระบบใบอนุญาตขนแร่อิเล็กทรอนิกส์แล้ว  หากมีกรณีที่ไม่สามารถเสนอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ลงนามใบอนุญาตขนแร่ให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ก็ตาม  ให้เจ้าหน้าที่หมายเหตุ
ข้อขัดข้องดังกล่าวลงในคําขอใบอนุญาตขนแร่นั้น  และดําเนินการยกเลิกในระบบใบอนุญาตขนแร่
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๒๒ เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ลงนามในใบอนุญาตขนแร่แล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการอนุญาตลงในระบบใบอนุญาตขนแร่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๒๓ การออกใบอนุญาตขนแร่จากเขตเหมืองแร่  เพื่อไปจําหน่ายหรือนําไปเก็บกอง 
ตามใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  เม่ือออกใบอนุญาตขนแร่แล้ว  ให้หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่  หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่สลัก
หลังใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ทุกครั้ง  ตามแบบที่อธิบดีกําหนด  กรณีจํานวนแร่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่  
น้อยกว่าจํานวนแร่ที่ชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่  
ฉบับดังกล่าวให้ผู้รับมอบแร่ด้วย 

หมวด  ๓ 
การส่งมอบ  การเวนคืน  และการรับคืนใบอนุญาตขนแร่ 

 
 

ข้อ ๒๔ เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบอนุญาตขนแร่แล้ว  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตขนแร่หรือผู้รับมอบอํานาจลงนามรับใบอนุญาตขนแร่ในคู่ฉบับ  พร้อมลงวัน  เดือน  ปี  และ
เวลาเป็นหลักฐาน  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ส่งสําเนาใบอนุญาตขนแร ่
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ดังนี้   
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  ๒๔.๑ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ปลายทาง 
  ๒๔.๒ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่มีการพักแร่  กรณีผู้รับใบอนุญาต

แจ้งว่าต้องพักแร่ระหว่างทาง  หรือเพื่อรอการลําเลียงแร่ลงเรือ   
  ๒๔.๓ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  เฉพาะกรณีที่ขอขนแร่เพื่อจําหน่ายหรือส่งออก 

นอกราชอาณาจักร 
ขอ้ ๒๕ กรณีผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่สามารถส่งมอบแร่ได้  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้  ในใบอนุญาตขนแร่  

ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ทราบ  ก่อนที่ใบอนุญาตขนแร่
ฉบับนั้นจะส้ินอายุ  และให้เวนคืนใบอนุญาตขนแร่ฉบับดังกล่าวทันที  โดยเจ้าหน้าที่ต้องบันทึก 
การเวนคืนใบอนุญาตขนแร่ในระบบใบอนุญาตขนแร่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตขนแร่ได้ส่งมอบใบอนุญาตขนแร่คืนแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ปลายทางแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ปลายทางที่รับคืนใบอนุญาตขนแร่
ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๒๖.๑ บันทึกข้อมูลการรับมอบแร่และข้อมูลการรับมอบใบอนุญาตขนแร่  ลงในระบบ
ใบอนุญาตขนแร่อิเล็กทรอนิกส์  และให้คัดลอกข้อความตามใบอนุญาตขนแร่ต้นฉบับที่ได้รับคืนลงใน
สําเนาใบอนุญาตขนแร่  แล้วส่งสําเนาใบอนุญาตขนแร่ดังกล่าวคืนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ที่ออกใบอนุญาตขนแร่นั้น 

  ๒๖.๒ ตรวจสอบว่าผู้รับใบอนุญาตขนแร่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
ขนแร่โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่  หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ให้บันทึกลงในระบบใบอนุญาตขนแร่
อิเล็กทรอนิกส์  และดําเนินการเปรียบเทียบปรับผู้รับใบอนุญาตขนแร่  แล้วให้มีหนังสือแจ้งผลการ
เปรียบเทียบปรับให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่และกรมทราบ 

  กรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตขนแร่ 
จํานวนหลายฉบับ  ให้ดําเนินการเปรียบเทียบปรับผู้รับใบอนุญาตขนแร่ตามมาตรา  ๑๔๘  ทวิ   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เป็นรายฉบับ 

  หากผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ปลายทาง  ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตํารวจท้องที่ทีก่ารกระทําความผิดดังกล่าว
เกิดขึ้นเพื่อดําเนินคดีภายในกําหนดอายุความต่อไป 

  ๒๖.๓ กรณีการขนแร่ตามใบอนุญาตขนแร่ไปทําการแต่งแร่  เม่ือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ปลายทาง  ได้รับแจ้งผลการแต่งแร่จากผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว  ให้บันทึก  
ผลการแต่งแร่ลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออก
ใบอนุญาตขนแร่เพื่อดําเนินการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
เสน่ห์  นิยมไทย 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


