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ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
วาดวยการออกใบอนญุาตนาํแรเขาในราชอาณาจักร  สงแรออกนอกราชอาณาจักร 

และการดําเนินการเกี่ยวกบัแรทีน่ําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

 

ตามที่ไดมีระเบียบวาดวยการขอรับใบอนุญาตนําแรเขาและสงแรออกนอกราชอาณาจักร   

พ.ศ.  ๒๕๓๑  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  

และสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ตามพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  นั้น 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบดังกลาวเสียใหม  ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

และเพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต  การขอรับใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  

และสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ไดดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแร  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  วาดวย 

การออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  สงแรออกนอกราชอาณาจักร  และการดําเนินการเกี่ยวกับแร 

ที่นําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการขอรับใบอนุญาตนําแรเขาและสงแรออกนอกราชอาณาจักร  

พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน   

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

 “กรม”  หมายความวา  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 “อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
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 “เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่”  หมายความวา  ผูท่ีอธิบดีไดมีคําส่ัง

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  ตามพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่อธิบดีลงนาม 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการสํานักการอนุญาตรักษาการตามระเบียบนี้  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความ 

หมวด  ๑ 

วาดวยการนําแรเขาในราชอาณาจักร 

สวนที ่ ๑ 

การนาํแรที่อยูในความควบคุมเขาในราชอาณาจักร 

ขอ ๖ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

 เมื่อมีผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําแรซึ่งอยูในความควบคุมการนําเขาในราชอาณาจักร

ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐   

ตามแบบพิมพคําขอท่ีกรมกําหนดตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  ใหเจาหนาที่ดําเนินการ  

ดังนี้ 

 ๖.๑ ตรวจสอบเอกสารประกอบการย่ืนคําขอ 

 ๖.๑.๑ การกรอกขอความในแบบคําขอวาถูกตองครบถวนหรือไม  หากไมถูกตอง

หรือไมครบถวน  ใหแนะนําผูย่ืนคําขอแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง 

 ๖.๑.๒ เอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไวในคําขอตองครบถวน 

 ๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

 ผูย่ืนคําขอตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหมวด  ๑  ขอ  ๒  แหงกฎกระทรวง

ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ดังนี้ 

 ๖.๒.๑ มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

 ๖.๒.๒ มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

 ๖.๒.๓ เปนสมาชกิของสภาการเหมอืงแร  เวนแตกรณีที่ผูย่ืนคําขอเปนสวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
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 ๖.๒.๔ ไมเปนบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  บุคคลไร

ความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

 ๖.๒.๕ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๖.๒.๖ ไมเคยถูกยกคําขอ  เวนแตการยกคําขอนั้นพนกําหนดสิบสองเดือนแลว  

นับแตวันมีคําส่ังยกคําขอครั้งสุดทาย  หรือเวนแตการยกคําขอนั้นมิใชความผิดของผูย่ืนคําขอ 

 ๖.๒.๗ ในกรณีที่ผู ย่ืนคําขอเปนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๖.๒.๒   

ขอ  ๖.๒.๓  ขอ  ๖.๒.๕  และขอ  ๖.๒.๖ 

 ๖.๓ เมื่อดําเนินการตามขอ  ๖.๑  และขอ  ๖.๒  แลว  และเจาหนาที่เห็นวา 

 ๖.๓.๑ ผูย่ืนคําขอขาดเอกสารหลักฐาน  หรือขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖.๒.๓   

ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคาํขอดําเนินการแกไขภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ไดรับแจง  ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาท้ิงคําขอ   

และใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี  หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจําหนายเรื่องออกจาก 

สารบบ 

 ๖.๓.๒ ผูย่ืนคําขอขาดคุณสมบัติในขออื่น ๆ  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร

ประจําทองที่แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบวา  ไมอาจรับคําขอไวพิจารณาได  และใหแจงดวยวา  

หากประสงคจะโตแยงหรือคัดคาน  ใหดําเนินการโตแยงหรือคัดคานเปนหนังสือย่ืนตอเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

 ๖.๓.๓ กรณีเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาหนาที่เรียกเก็บเงินคาคาํขอและเงินคาธรรมเนยีมลวงหนา  และนําเสนอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร

ประจําทองท่ี  จดทะเบียนคําขอไวดําเนินการตอไป 

 ๖.๓.๔ ใหบันทึกเหตุผลความจําเปนในการขอนําแรเขาในราชอาณาจักร   

ไวในแบบพิมพคําขอดวย   

ขอ ๗ เมื่อไดออกใบอนุญาตใหกับผู ย่ืนคําขอแลว  ให เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร 

ประจําทองท่ีรายงานกรมและสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตที่รับผิดชอบ   

พรอมสงสําเนาใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  ใหหนวยงานตอไปนี้เพ่ือทราบดวย 

 ๗.๑ ดานศุลกากรท่ีจะนําแรเขาในราชอาณาจักร 
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 ๗.๒ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  ที่ผูรับใบอนุญาตแจงวาจะนําแร 

ไปเก็บกอง 

ขอ ๘ ชนิดแรท่ีอยูในความควบคุมการนําเขาในราชอาณาจักร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒๔  

(พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ถารัฐมีนโยบายไมใหนําเขา 

ในราชอาณาจักร  ใหพิจารณาไมออกใบอนุญาต 

ขอ ๙ การขออนุญาตนําสินแรดีบุกเขาในราชอาณาจักรเพ่ือการถลุง  และจะสงออก 

นอกราชอาณาจักรเมื่อถลุงเสร็จแลว  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  มอบหมายเจาหนาที่

ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๙.๑ นัดหมายผูรับใบอนญุาตหรอืตวัแทน  ไปตรวจสอบชักตัวอยาง  จํานวน  น้ําหนัก

รวมกัน  และใหสงตัวอยางแรใหกรมหรือสํานกังานอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตแลวแตกรณี  หรือ

สงใหสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษากรณีที่กรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต  

ทําการวิเคราะหเองไมได  เพ่ือวิเคราะหทางเคมีหารอยละของดีบุก  (Sn)  แทนทาลัมเพนตอกไซด  

(Ta2O5)  ไนโอเบียมเพนตอกไซต  (Nb2O5)  หรือแรชนิดอื่นท่ีเจือปนทุกครั้งท่ีมีการนําสินแรดีบุกเขา 

ในราชอาณาจักร  เพ่ือเปนการกํากับดูแลมิใหกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยแร 

 กอนนัดหมายผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทนไปตรวจสอบชักตัวอยาง  ใหแจงกรม

หรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตที่รับผิดชอบแลวแตกรณี  และใหเปนดุลพินิจของ

กรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต  ในการเขารวมตรวจสอบชักตัวอยางแร 

ตามควรแกกรณี 

 ๙.๒ วิธีการชักตัวอยางแร  ใหทําบันทึกเปนหลักฐาน  ใหผูที่เกี่ยวของในการชัก

ตัวอยางแรลงนามในบันทึกทุกคน  และใหถายสําเนาบันทึกการชักตัวอยางแรใสไวในถุงตัวอยางแรทุกถุง   

มัดปากถุงดวยเชือกหรือลวดซึ่งตีตราดวยโลหะตะกั่ว  จัดแบงตัวอยางออกเปน  ๓  ถุง  มอบใหผูรับใบอนุญาต

หรือตัวแทน  จํานวน  ๑  ถุง  เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีเก็บไวเปนหลักฐาน  จํานวน  ๑  ถุง  

และสงกรม  หรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต  หรือสถาบันของรัฐหรือ

สถาบันการศึกษาแลวแตกรณี  เพ่ือตรวจสอบวิเคราะห  จํานวน  ๑  ถุง 

 ๙.๓ แจงผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียม  หรือคาบริการการวิเคราะห  หรือ

คาบริการตรวจสอบตัวอยางวัตถุธรณี  ตามอัตราที่หนวยงานผูทําการวิเคราะหกําหนด 
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 ๙.๔ ทําหนังสือแจงผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ท่ีรับสินแรดีบุกท่ีนําเขา 

ในราชอาณาจักรไปถลุง  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๙.๔.๑ ตองลงบันทึกรายละเอียดในบัญชีการประกอบโลหกรรมและรายงาน

การประกอบโลหกรรมประจําเดือนตามแบบพิมพที่กรมกําหนด 

 ๙.๔.๒ ตองแจงปริมาณโลหะดีบุกและตะกรันที่ไดจากการถลุงสินแรดีบุก   

ที่นําเขาในราชอาณาจักร  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบเปนหนังสือทุกครั้ง 

 ๙.๔.๓ ใหเก็บกองตะกรันท่ีไดจากการถลุงสินแรดีบุกท่ีนําเขาในราชอาณาจักร  

แยกออกจากตะกรันท่ีไดจากการถลุงสินแรดีบุกภายในประเทศ  และตองปกปายกํากับใหชัดเจน 

เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบของเจาหนาที่ 

 ๙.๔.๔ เมื่อจะสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งโลหะดีบุกท่ีไดจากการถลุงสินแร

ดีบุกที่นําเขาในราชอาณาจักร  ตองแจงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เปนหนังสือทุกครั้ง  

จนกวาโลหะดีบุกที่ถลุงไดจะหมด 

 ๙.๔.๕ ตัวอยางสินแรดบีุกท่ีสงวเิคราะหตามขอ  ๙.๑  หากปรากฏผลวิเคราะห

วามีธาตุแทนทาลัมเพนตอกไซด  (Ta2O5)  หรือไนโอเบียมเพนตอกไซต  (Nb2O5)  หรือท้ังสองชนิด   

เจือปนอยู  และผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตองการสงตะกรันซึ่งไดจากการถลุงสินแรดีบุกดังกลาว

ออกนอกราชอาณาจักร  ใหทําหนังสือแจงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีลวงหนาไมนอยกวา

สามวัน  แตไมตองเรียกเก็บคาภาคหลวงแร   

 ๙.๕ เมื่อไดรับหนังสือแจงจากผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามขอ  ๙.๔.๒  

หรือขอ  ๙.๔.๔  หรือขอ  ๙.๔.๕  ใหมอบหมายเจาหนาที่ออกไปดําเนินการตรวจสอบ  ท้ังนี้  เพ่ือเปน 

การกํากับดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยแร 

ขอ ๑๐ การนําสินแรดีบุกเขาในราชอาณาจักรเพ่ือการสงตอไปยังประเทศอื่น  ใหเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่  มอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑๐.๑ นัดหมายผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทนไปรวมตรวจสอบ  จํานวน  น้ําหนัก   

และชักตัวอยางแรรวมกัน  เพ่ือสงตัวอยางแรวิเคราะหทางเคมีหารอยละของดีบุก  (Sn)  โดยใหนําหลักเกณฑ

และวิธีการชักตัวอยางแรและการสงตัวอยางแรวิเคราะหตามที่กําหนดไวในขอ  ๙.๒  และขอ  ๙.๓   

มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม 
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 กอนนัดหมายผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทนไปตรวจสอบชักตัวอยาง  ใหแจง 

กรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตที่รับผิดชอบแลวแตกรณี  และใหเปนดุลพินิจ

ของกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต  ในการเขารวมตรวจสอบชักตัวอยางแร 

ตามควรแกกรณี 

 ๑๐.๒ ใหแจงผูรับใบอนุญาตวา  กอนสงแรที่นําเขาในราชอาณาจักรออกไป 

นอกราชอาณาจักร  ตองมีหนังสือแจงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีทราบลวงหนาไมนอยกวา 

สามวัน 

 ๑๐.๓ เมื่อไดรับหนังสือแจงตามขอ  ๑๐.๒  ใหมอบหมายเจาหนาท่ีไปตรวจสอบ

จํานวน  น้ําหนัก  และชักตัวอยางแรรวมกับผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทน  เพ่ือวิเคราะหหารอยละของ 

แรที่จะสงออกนอกราชอาณาจักร  เปรียบเทียบกับผลวิเคราะหแรตามขอ  ๑๐.๑ 

ขอ ๑๑ ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองการขนแรได  โดยไมตองรอผลการวิเคราะหตัวอยางแร  

และรายงานการออกหนังสือรับรองการขนแร  ผลวิเคราะหทางเคมีและฟสิกส  ใหกรมและสํานักงาน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตที่รับผิดชอบทราบดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  ไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับ

การควบคุมการนําแรเขาในราชอาณาจักรแลว  และเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ไดกําหนดไว

ในสวนนี้แลว  ก็ไมตองปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นในพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

สวนที ่ ๒ 

การนาํแรที่ไมอยูในความควบคุมเขาในราชอาณาจักร 

ขอ ๑๓ ผูนําแรชนิดที่ไมอยูในความควบคุมตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เขาในราชอาณาจักร  ไดแก  แรเหล็ก  แมงกานีส  

สังกะสี  ทองแดง  ตะกั่ว  พลวง  วุลแฟรม  และแรหนัก  (Heavy  Mineral)  ไดแก  แรแทนทาไลต   

ซีโนไทม  โมนาไซต  ลูโคซีน  เซอรคอน  รูไทล  และอิลเมไนต  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  

ออกหนังสือรับรองการขนแรให  โดยผูนําแรเขาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

 ๑๓.๑ ตองแจงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เปนหนังสือลวงหนา   

ไมนอยกวาสามวัน  โดยใหแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับชนิดแรที่นําเขา  เชน  แหลงท่ีมาของแร   

ใบกําหนดคุณสมบัติของสินคา  สําเนาใบกํากับสินคา  (อินวอยซ)  หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  (ถามี)  

เปนตน 
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 ๑๓.๒ ตองแจงขอมูลดังตอไปนี้  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ 

 ๑๓.๒.๑ สถานที่ เก็บกองแร  ตองมีรายละเอียดเพียงพอที่เจาหนาท่ี

สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก  เชน  แผนที่ระบุบานเลขที่  ตรอก/ซอย  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จังหวัด  เปนตน 

 ๑๓.๒.๒ การนําแรไปใชประโยชนในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรม  

เชน  นําแรไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมประเภทใด  หรือจําหนายใหแกผูใด  ณ  สถานที่ใด  เปนตน 

 ๑๓.๒.๓ กรณีจะสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ตองแจงรายละเอียดวา  

จะสงแรออกไปในสภาพใด  เชน  ในสภาพของสินแรที่นําเขา  หรือนําไปถลุงกอนและจะสงออก 

นอกราชอาณาจักร  ในสภาพของโลหะ  หรือนําไปแตงใหไดแรสะอาดกอนการสงออกนอกราชอาณาจักร  

เปนตน 

 ๑๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดตามขอ  ๑๓.๒.๑  ขอ  ๑๓.๒.๒  หรือ  

ขอ  ๑๓.๒.๓  ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  ทราบลวงหนาไมนอยกวา

สามวัน 

 ๑๓.๒.๕ กรณีท่ีผูนําแรเขาในราชอาณาจักรไมปฏิบัติตามหลักเกณฑขอใด  

ขอหนึ่ง  เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  อาจพิจารณาไมออกหนังสือรับรองการขนแรใหได 

ขอ ๑๔ กอนพิจารณาออกหนงัสือรับรองการขนแร  ตามขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร

ประจําทองท่ี  มอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑๔.๑ นัดหมายผูนําแรเขาในราชอาณาจักรหรือตัวแทนไปตรวจสอบ  จํานวน  

น้ําหนัก  และชักตัวอยางแร  รวมกับเจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และเจาหนาที่ของศุลกากร  

ณ  ดานศุลกากรในทองที่ท่ีนําแรเขาในราชอาณาจักร 

 กอนนัดหมายผูนําแร เขาในราชอาณาจักรหรือตัวแทนไปตรวจสอบ 

ชักตัวอยาง  ใหแจงกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตท่ีรับผิดชอบแลวแตกรณี  

และใหเปนดุลพินิจของกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต  ในการเขารวม

ตรวจสอบชักตัวอยางแรตามควรแกกรณี 

 ๑๔.๒ วิธีการชักตัวอยางแร  ใหทําบันทึกเปนหลักฐาน  ใหผูที่เกี่ยวของในการชัก

ตัวอยางแรลงนามในบันทึกทุกคน  และใหถายสําเนาบันทึกการชักตัวอยางแรใสไวในถุงตัวอยางแรทุกถุง 
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มัดปากถุงดวยเชือกหรือลวดซึ่งตีตราดวยโลหะตะกั่ว  จัดแบงตัวอยางออกเปน  ๔  ถุง  มอบใหผูนําแรเขา  

ในราชอาณาจักรหรือผูแทน  จํานวน  ๑  ถุง  เจาหนาที่ของศุลกากร  จํานวน  ๑  ถุง  เจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่เก็บไวเปนหลักฐาน  จํานวน  ๑  ถุง  และสงใหกรมหรือสํานักงาน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตแลวแตกรณี  หรือสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษา   

กรณีท่ีกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตทําการวิเคราะหเองไมได  เพ่ือตรวจ

วิเคราะหทางกายภาพและทางเคมีหาชนิดและรอยละของแรชนิดนั้น  จํานวน  ๑  ถุง  โดยแจงใหผูนําแรเขา

ในราชอาณาจักรชําระคาธรรมเนียม  หรือคาบริการการวิเคราะห  หรือคาบริการตรวจสอบตัวอยาง 

วัตถุธรณีตามอัตราที่หนวยงานผูทําการวิเคราะหกําหนด 

 ๑๔.๓ การนําสินแรไมสะอาดเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือทําการแตงใหเปนแร

สะอาดแลวจะสงออกนอกราชอาณาจักร  ใหหนวยงานผูทําการวิเคราะห  วิเคราะหหารอยละของชนิดแร

ที่เจือปน  ตามหลักเกณฑในขอ  ๒๔.๕  ดังนี้ 

 ๑๔.๓.๑ แรโลหะ  ใหทําการวิเคราะหทางฟสิกสและวิเคราะหทางเคมี 

 ๑๔.๓.๒ แรอโลหะ  ใหทําการวิเคราะหทางฟสิกสอยางเดียว 

ขอ ๑๕ กรณีผูนําแรเขาในราชอาณาจักรแจงวา  จะนําแรไปเก็บกองหรือนําไปประกอบ

กิจการนอกทองท่ีที่รับผิดชอบ  ใหมีหนังสือพรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองการขนแรแจงใหเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ที่จะนําแรไปเก็บกองหรือประกอบกิจการ  เพ่ือทราบดวย 

ขอ ๑๖ กรณีผูนําแรเขาในราชอาณาจักรแจงวา  จะนําแรไปถลุงกอนจะสงออกนอกราชอาณาจักร

ในสภาพของโลหะ  ใหมีหนังสือแจงผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมวาตองบันทึกรายละเอียดในบัญชี

การประกอบโลหกรรม  ตองแจงปริมาณโลหะและตะกรันท่ีไดจากการถลุงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร

ประจําทองท่ีทราบทุกครั้ง  และใหสงรายงานประจําเดือนตามแบบพิมพที่กรมกําหนด 

ขอ ๑๗ หนังสือรับรองการขนแรใหใชตามแบบแนบทายระเบียบนี้  และใหเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่  พิจารณาออกหนังสือไดโดยไมตองรอผลการวิเคราะหตัวอยางแร  ทั้งนี้   

ใหสําเนาหนังสือรับรองการขนแร  และผลวิเคราะหตามขอ  ๑๔.๓.๑  และ  ๑๔.๓.๒  สงใหกรม 

และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือทราบดวย  เพ่ือเปนการกํากับ

ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับแรภายในราชอาณาจักร 
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หมวด  ๒ 

วาดวยการสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

สวนที ่ ๑   

การสงแรทีอ่ยูในความควบคุมออกนอกราชอาณาจักร 

ขอ ๑๘ การสงสินแรดีบุก 

 เมื่อมีผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือสงสินแรดีบุกออกนอกราชอาณาจักรตามแบบพิมพ  

ที่กรมกําหนดตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี  ใหเจาหนาที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑๘.๑ ตรวจสอบเอกสารประกอบการย่ืนคําขอ  และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ   

โดยใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๖.๑  และขอ  ๖.๒  มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ๑๘.๒ ตรวจสอบหลักฐานท่ีแสดงวาโรงถลุงแรในราชอาณาจักรไมรับซื้อสินแรดีบุก

ตามจํานวน  น้ําหนัก  ที่ไดย่ืนขอสงออกนอกราชอาณาจักร  หรือมีหลักฐานท่ีแสดงวา  ณ  วันท่ีย่ืนคําขอ  

สินแรดีบุกมีราคาสูงกวาราคาที่โรงถลุงแรในราชอาณาจักรประกาศรับซื้อ  เชน  เลตเตอรออฟเครดิต  

หรือหลักฐานการซื้อขายอื่น  (ถามี) 

 ๑๘.๓ ดําเนินการใหผูย่ืนคําขอทําบันทึกขอตกลงยินยอมชําระคาภาคหลวงแรเพ่ิม  

ตามแบบแนบทายระเบียบนี้  โดยใหเรียกหลักประกัน  ไดแก  เงินสด  หรือเช็คท่ีธนาคารเปนผูส่ังจายหรือ  

ที่ธนาคารรับรองและลงวันท่ีที่ใชเช็คนั้น  ชําระตอกระทรวงการคลัง  หรือลงวันที่กอนที่ใชเช็คดังกลาว   

ไมเกินสามวันทําการ  หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีกําหนดไวทายระเบียบนี้  

เพ่ือเปนหลักประกันกรณีสินแรดีบุกท่ีขอสงออกนอกราชอาณาจักร  มีผลการวิเคราะหวามีเนื้อโลหะดีบุก  

เกินกวาท่ีไดชําระคาภาคหลวงแรไว 

 ๑๘.๔ การเรียกหลักประกัน  การยินยอมชําระคาภาคหลวงแรเพ่ิม  ตามขอ  ๑๘.๓    

ใหผูย่ืนคําขอวางหลักประกันในอัตรารอยละส่ีของคาภาคหลวงแรที่ไดชําระไวแลว 

 ๑๘.๕ เมื่อเอกสารหลักฐานครบถวน  ใหเรียกเก็บเงินคาคําขอและเงินคาธรรมเนียม

ลวงหนา  แลวเสนอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  จดทะเบียนคําขอไวดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่   ไดรับจดทะเบียนคําขอแลว 

ใหพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักรตอไป  กรณีพิจารณา 

ออกใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักรแลว  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ดําเนินการ  ดังนี้ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙.๑ กอนออกใบอนุญาตขนแรเพ่ือใหผูรับใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร

ใชกํากับการขนแรไปยังดานศุลกากรที่จะสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ตองเปนแรที่ไดเรียกเก็บ

คาภาคหลวงแรถูกตองครบถวนตามจํานวนที่ไดย่ืนขอสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

 ๑๙.๒ มอบหมายใหเจาหนาที่นัดหมายผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทนไปตรวจสอบและ  

ชักตัวอยางแรรวมกัน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ที่ผูรับใบอนุญาตแจงวาจะสงสินแรดีบุกออก 

นอกราชอาณาจักร   

 ๑๙.๓ วิธีการชักตัวอยางแร  ใหทําบันทึกเปนหลักฐาน  ใหผูที่เกี่ยวของในการชัก

ตัวอยางแรลงนามในบันทึกทุกคน  และใหถายสําเนาบันทึกการชักตัวอยางแรใสไวในถุงตัวอยางแร 

ทุกถุง  มัดปากถุงดวยเชือกหรือลวดซึ่งตีตราดวยโลหะตะกั่ว  จัดแบงออกเปน  ๕  ถุง  มอบใหผูย่ืน 

คําขอหรือตัวแทนจํานวน  ๑  ถุง  เจาหนาที่ของกรมศุลกากร  จํานวน  ๑  ถุง  เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร

ประจําทองที่เก็บไวเปนหลักฐาน  จํานวน  ๑  ถุง  สงใหกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแรเขตแลวแตกรณี  หรือสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษาทําการวิเคราะห  กรณีท่ีกรมหรือ

สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตทําการวิเคราะหเองไมได  จํานวน  ๑  ถุง  และ 

สงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีปลายทางท่ีผูรับใบอนุญาตแจงวาจะสงแรออก 

นอกราชอาณาจักร  หรือพักการขนแรกอนจะสงออกนอกราชอาณาจักร  จํานวน  ๑  ถุง  โดยแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการวเิคราะห  หรือคาบริการการวเิคราะห  หรือคาบริการตรวจสอบตัวอยาง

วัตถุธรณี  ตามอัตราที่หนวยงานผูทําการวิเคราะหกําหนด 

 ๑๙.๔ ใหพิจารณาออกใบอนุญาตขนแรได  โดยไมตองรอผลการวิเคราะหตัวอยางแร  

และใหนําบันทึกขอตกลงการยินยอมชําระคาภาคหลวงแรเพ่ิมที่ไดดําเนินการตามขอ  ๑๘.๓  และ 

ขอ  ๑๘.๔  กําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักรดวย 

 ๑๙.๕ รายงานการอนุญาต  ใหกรมและสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแรเขตท่ีรับผิดชอบ  และสงสําเนาใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ใหหนวยงาน

ดังตอไปนี้  เพ่ือทราบดวย 

 ๑๙.๕.๑ ดานศุลกากรที่จะสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

 ๑๙.๕.๒ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ปลายทางท่ีผูรับใบอนุญาต

แจงวาจะสงแรออกนอกราชอาณาจักร  หรือพักการขนแรเพ่ือรอการสงออกนอกราชอาณาจักรตอไป 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙.๖ กรณีปรากฏผลการวิเคราะหตัวอยางสินแรดีบุกท่ีขอสงออกนอกราชอาณาจักร  

มีเนื้อโลหะดีบุกเกินกวารอยละเจ็ดสิบสอง  ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรเพ่ิมจากหลักประกัน  ซึ่งผูรับ

ใบอนุญาตไดทําบันทึกขอตกลงยินยอมจะชําระคาภาคหลวงแรเพ่ิมไวตามขอ  ๑๘.๓  และขอ  ๑๘.๔ 

ขอ ๒๐ การสงสินแรกลุมโลหะออกนอกราชอาณาจักร 

 การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือสงสินแรกลุมโลหะออกนอกราชอาณาจักร  ใหใช  

แบบพิมพตามท่ีกรมกําหนด  โดยใหเจาหนาที่แจงใหผูย่ืนคําขอย่ืนตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่

ลวงหนากอนจะสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ไมนอยกวาย่ีสิบวันเพ่ือเจาหนาที่จะไดดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๒๐.๑ ตรวจสอบเอกสารประกอบการย่ืนคําขอและคุณสมบัติของผู ย่ืนคําขอ   

ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๖.๑  และขอ  ๖.๒  มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ๒๐.๒ ตรวจสอบหลักฐานการซื้อขายแรที่ขอสงออกนอกราชอาณาจักร  หรือ

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  สําเนาใบกํากับสินคา  (อินวอยซ)  เปนตน 

 ๒๐.๓ ใหผู ย่ืนคําขอทําบันทึกขอตกลงการยินยอมชําระคาภาคหลวงแรเ พ่ิม   

เฉพาะกรณีแรโลหะที่ชําระคาภาคหลวงแรตามปริมาณรอยละของเนื้อโลหะที่มีอยูในสินแร  และ 

ใหเรียกหลักประกัน  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๑๘.๓  และขอ  ๑๘.๔   

 ๒๐.๔ เมื่อเอกสารหลักฐานครบถวนใหเรียกเก็บเงินคาคําขอและเงินคาธรรมเนียม

ลวงหนา  แลวนําเสนอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  จดทะเบียนคําขอไวดําเนินการตอไป  

ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทอง ท่ีไดรับจดทะเบียนคําขอแลว   

ใหพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตใหสงแรออกนอกราชอาณาจักรตอไป  กรณีพิจารณา

อนุญาตใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  นําหลักเกณฑตามขอ  ๑๙.๑  ขอ  ๑๙.๒   

ขอ  ๑๙.๓  ขอ  ๑๙.๔  ขอ  ๑๙.๕  และ  ขอ  ๑๙.๖  มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม   

ขอ ๒๒ ตัวอยางแร สินแรทองคํา  สินแรทองแดง  สินแร สังกะสี  และสินแรเหล็ก   

ใหสงวิเคราะหกรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต  แลวแตกรณี  โดยใหแนบ 

คําขอรับใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร  พรอมหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอดวย 

ขอ  ๒๓ ตัวอยางสินแรนอกเหนือจากขอ  ๒๒  ใหสงวิเคราะหยังหนวยงานราชการอื่น 

หรือสถาบันการศึกษาแลวแตกรณี  โดยแจงใหผูย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมการวิเคราะห  หรือคาบริการ

การวิเคราะห  หรือคาบริการตรวจสอบตัวอยางวัตถุธรณี  ตามอัตราที่หนวยงานผูทําการวิเคราะหกําหนด 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๒๔ ใหหนวยงานผูทําการวิเคราะห  ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๒๔.๑ สินแรทองคํา  ใหวิเคราะหหารอยละของทองคําและเงิน 

 ๒๔.๒ สินแรทองแดง  ใหวิเคราะหหารอยละของทองแดง  ทองคําและเงิน 

 ๒๔.๓ สินแรสังกะสี  ใหวิเคราะหหารอยละของสังกะสี  ตะกั่วและเงิน 

 ๒๔.๔ สินแรเหล็ก ใหวิเคราะหหารอยละของเหล็ก  ทองคํา  เงินและ/หรือแมงกานีส  

แลวแตกรณี   

 ๒๔.๕ สินแรที่มีธาตุโคลัมเบียมแทนทาลัมหรือทอเรียม  ไดแก  แทนทาไลตและ

โคลัมไบทที่รวมกันอยู  โคลัมเบียมแทนทาลัม  โมนาไซต  อิลเมไนต  เซอรคอน  ซีโนไทม  รูไทล  ใหทํา

การวิเคราะหทางฟสิกส  และวิเคราะหทางเคมี  หารอยละของแทนทาลัมเพนตอกไซด  ไทเทเนียมไดออกไซด  

ทอเรียมไดออกไซดและยูเรเนียมออกตอกไซด 

ขอ ๒๕ ตัวอยางสินแรตามขอ  ๒๔.๕  หากปรากฏผลการตรวจสอบทางฟสิกสวามีแรอื่น 

เจือปนอยูดวย  ใหสงวิเคราะหหารอยละของแรชนิดนั้นตอไป  หากมีผลการทดสอบวาชนิดแรนั้น ๆ   

แยกออกจากกันไดโดยวิธีการแตงแร  และสามารถจะแตงใหรอยละของแรแทนทาไลต  และโคลัมไบต  

สูงขึ้นได  ใหหนวยงานผูทําการวิเคราะหแจงผลการทดสอบดังกลาว  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร

ประจําทองท่ี  เพ่ือทราบดวย 

ขอ ๒๖ แรกลุมโลหะที่ชําระคาภาคหลวงแรตามปริมาณรอยละของเนื้อโลหะท่ีมีอยูในสินแร  

ถาตอมาปรากฏผลการวิเคราะหวา  มีเนื้อโลหะเกินกวาท่ีไดชําระคาภาคหลวงแรไว  ใหเจาหนาที่

ดําเนินการเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงแรเพ่ิมจากหลักประกันตามขอ  ๒๐.๓ 

สวนที ่ ๒ 

การสงแรทีไ่มอยูในความควบคุมออกนอกราชอาณาจักร 

ขอ ๒๗ การสงแรออกนอกราชอาณาจักรซึ่งมิใชชนิดแรที่อยูในความควบคุมตามกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และมิใชชนิดแร 

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ประกาศใหเปนชนิดแรยกเวนตามมาตรา  ๑๐๓  ทวิ   

แหงพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ตองมีใบอนุญาตขนแรกํากับการขนแรไปยังดานศุลกากรท่ีจะสงแรออก

นอกราชอาณาจักรทุกครั้ง 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหนําหลักเกณฑตามขอ  ๑๙.๑  ขอ  ๑๙.๒  ขอ  ๑๙.๓  ขอ  ๑๙.๔  ขอ  ๑๙.๕  

และขอ  ๑๙.๖  มาเปนแนวทางปฏิบัติโดยอนุโลม 

ขอ ๒๙ กรณีตามขอ  ๒๗  ถาเปนชนิดแรท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ประกาศให

เปนชนิดแรยกเวนตามมาตรา  ๑๐๓  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เมื่อไดเรียกเก็บ

คาภาคหลวงแรครบถวนแลว  ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  ทําหนังสือรับรองการชําระ

คาภาคหลวงแรตามแบบแนบทายระเบียบนี้  เพ่ือกํากับการขนแรไปยังดานศุลกากรท่ีจะสงแรออก 

นอกราชอาณาจักรทุกครั้ง 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมเกียรติ  ภูธงชัยฤทธิ ์

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 



หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
ตามขอ  ๑๘.๓  แหงระเบียบวาดวยการออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  สงแรออกนอกราชอาณาจักร              

และการดําเนินการเก่ียวกับแรท่ีนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เลขท่ี................................ 

วันท่ี........เดือน..................................พ.ศ.  ................   

 ขาพเจาธนาคาร..............................................................สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี......................... 

ถนน........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด..............................  โดย  ..........................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ธนาคาร  ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ตามท่ี……………………………………………………………………………………….........................
ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตสงสินแร...........................................น้ําหนัก.................................หาบหลวง/เมตริกตนั  

ออกนอกราชอาณาจักร  เม่ือวันท่ี  ............เดือน.................................พ.ศ.  ..............  โดยไดทําหนังสือยินยอม 
การชําระคาภาคหลวงแรไวตอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ตามบันทึกขอตกลงการยินยอม
ชําระเงินคาภาคหลวงแร........................................เพ่ิม  ฉบับลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ.  .............

ขาพเจายินยอมผูกพันตนท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตนในการชําระหนี้ใหตามสิทธิ
เรียกรองของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  เปนจํานวนเงินไมเกิน.........................................บาท  
(..................................................................)  ในกรณีท่ี........................................................................................

ไมชําระคาภาคหลวงแรดังกลาวดวยเหตุใดก็ตาม  ขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ  เพ่ือโตแยง  และยินยอมชําระ
เงินแทนใหทันทีโดยมิจําตองเรียกรองให...............................................................................ชําระหนี้นั้นกอน 

 ขอ  ๒  กรณีท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ไดยินยอมให................................

ขยายระยะเวลาการชําระคาภาคหลวงแร  ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ดวย 

 ขอ  ๓  หนังสือคํ้าประกันนี้  ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงการยินยอมชําระ
คาภาคหลวงแรเพ่ิม  จนถึงวันท่ีภาระหนาท่ีท้ังหลายของ................................................................  จะไดปฏิบัติ

ใหสําเร็จลุลวงไป  และขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันไมวากรณีใด ๆ  ตราบเทาท่ี.....................................
ตองรับผิดชอบการชําระคาภาคหลวงแรอยู 

 เพ่ือเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือชื่อและประทับตราของธนาคารใหไวตอหนาพยาน  

เปนสําคัญ 
ลงชื่อ  .....................................................  ผูคํ้าประกัน 

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

 

ลงชื่อ  .....................................................  พยาน 
                                                                      (.....................................................) 

 

ลงชื่อ  .....................................................  พยาน 
                                                                      (.....................................................) 



 
บันทึกขอตกลงการยินยอมชําระเงินคาภาคหลวงแรเพ่ิม 

ตามขอ  ๑๘.๓  แหงระเบียบวาดวยการออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  สงแรออกนอกราชอาณาจักร              

และการดําเนินการเก่ียวกับแรท่ีนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                                    ทําท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด............................ 

                                                                    วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.  ................... 
ขาพเจา  ................................................................................................................................... 

ผูถือประทานบัตรชั่วคราว/ผูถือประทานบัตร/ผูรับใบอนุญาตซ้ือแร  ท่ี............................................................... 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี  .........................  หมูท่ี......................................ตําบล  ............................................................. 
อําเภอ  ......................................................  จังหวัด  ..........................................................................................    
ซ่ึงไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตสงสินแร..................ออกนอกราชอาณาจักร  น้ําหนัก....................หาบหลวง/เมตริกตัน  
เพ่ือจําหนายใหแก..........................................................................  ณ  ประเทศ  .............................................. 
ขอทําบันทึกขอตกลงไวตอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ดังมีขอความตอไปนี้   

 ขอ  ๑  กรณีท่ีรัฐไดดําเนินการเรียกเก็บคาภาคหลวงสําหรับสินแร........................จํานวนท่ีได 
รับอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักร  ตามใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร  ท่ี  ............./..........  ไวแลว  
ตอมาถาหากปรากฏผลการวิเคราะหจากตัวอยางแรท่ีสงออกนอกราชอาณาจักรวามีเนื้อโลหะในสินแรเกินกวา
รอยละเจ็ดสิบสองหรือมีเนื้อโลหะเกินกวาท่ีไดชําระคาภาคหลวงแรไวซ่ึงรัฐจะตองจัดเก็บคาภาคหลวงแร 
ตามเนื้อโลหะใหครบถวนตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  ขาพเจายินยอมจะชําระคาภาคหลวงแร
ในสวนท่ีรัฐเรียกเก็บเพ่ิมใหครบถวน 

 ขอ  ๒  เพ่ือเปนหลักประกันในการชําระคาภาคหลวงแรเพ่ิมตามขอ  ๑  ขาพเจายินยอมมอบ
..............................................................................  เพ่ือเปนหลักประกันในอัตรารอยละสี่ของคาภาคหลวงแร 
ท่ีไดชําระไวแลว 

 ขอ  ๓  เมื่อไดรับหนังสือแจงใหชําระคาภาคหลวงแรเพิ่มตามขอ  ๑  จากเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี  ขาพเจายินยอมจะชําระคาภาคหลวงแรใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจง 

 ขอ  ๔  บันทึกขอตกลงฉบับนี้  ถือเปนเ ง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตสงแรออกนอก
ราชอาณาจักร          ท่ี................./................... 

ลงชื่อ...................................................  ผูใหความยินยอม 
(...................................................) 

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

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 

ลงชื่อ.....................................................พยาน 
(...................................................) 

ลงชื่อ.....................................................  พยาน 
(...................................................) 



 
 

 

 

ท่ี  ............./...............                                                     สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด..................... 

 

หนังสือรับรองการขนแร 

ชนิดแรที่ไมอยูในความควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร 
ตามขอ  ๑๗  แหงระเบียบวาดวยการออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  สงแรออกนอกราชอาณาจักร              

และการดําเนินการเก่ียวกับแรท่ีนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

  โดยหนังสือฉบับนี้   

   ๑.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด........................................................................ขอรับรองวา

..........................................................................................................  สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................................

ถนน  ..........................................  ตําบล  .........................................  อําเภอ....................................................

จังหวัด  .......................................................  ไดนําเขาแร....................................................................................  

น้ําหนัก................................  หาบหลวง/เมตริกตัน  จากประเทศ.......................................................................

เขามาในราชอาณาจักร  ผานทางดานศุลกากร.............................................  โดยทาง........................................    

และประสงคจะขนแรไปยัง  ...........................................................................สถานท่ีตั้ง...................................... 

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

ในระหวางวันท่ี  ....................................................ถึงวันท่ี  .......................................................... 

  ๒.  ขอรับรองวาชนดิแรท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรตาม  ๑.  เปนชนิดแรท่ีไมอยูในความควบคุม

การนําเขาในราชอาณาจักร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐  ผูนําแรเขาในราชอาณาจักรจึงไมมีหนาท่ีตองชําระคาภาคหลวงแร  หรือขอรับใบอนุญาตขนแร

ตามกฎหมายวาดวยแร 

หนังสือฉบับนี้  ใหไว  ณ  วันท่ี  .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 

 

 



 
เงื่อนไขแนบทายหนังสือรับรองการขนแร 

ท่ี  .................../......................... 

 

  ผูนําแรซ่ึงไมอยูในความควบคุมการนําเขาในราชอาณาจักร  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  

ดังนี้ 

ขอ  ๑  ตองแจงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี  ท่ีจะนําแรเขาทราบลวงหนา  

ไมนอยกวาสามวัน  เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดตรวจสอบและชักตัวอยางแร  ณ  ดานศุลกากรในทองท่ีท่ีนําแรเขา 

 ขอ  ๒   ตองแนบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับชนิดแรท่ีนําเขา  เชน  แหลงท่ีมาของแร  ใบกําหนด

คุณสมบัติสินคา  สําเนาใบกํากับสินคา  (อินวอยซ)  หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  (ถามี)  เปนตน 

ขอ  ๓  ตองใหขอมูลดังตอไปนี้  ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 

     ๓.๑  สถานท่ีเก็บกองแร  ตองมีรายละเอียดเพียงพอท่ีเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบได

โดยสะดวก  เชน  แผนท่ีบานเลขท่ี  ตรอก/ซอย  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  เปนตน 

     ๓.๒  การนําแรไปใชประโยชน  เชน  ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประเภทใด  

หรือนําไปจําหนายใหแกผูใด  ณ  สถานท่ีใด  เปนตน   

     ๓.๓  การนําแรเขาในราชอาณาจักรเพื่อการสงออกนอกราชอาณาจักร  ใหแจง

รายละเอียดวา  จะสงแรออกไปในสภาพใด  เชน  ในสภาพของสินแรที่นําเขา  หรือนําไปทําการถลุงแลว          

จะสงออกในสภาพของโลหะ  หรือนําไปทําการแตงใหไดแรสะอาดกอนการสงออกนอกราชอาณาจักร 

  ๓.๔  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร  

ประจําทองที่ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน  และตองอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ในการตรวจสอบ          

ตามสมควรดวย 

ขอ  ๔  การเก็บกองแรตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตองปฏิบัติตามกฎหมาย          

ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

ขอ  ๕  ชําระคาธรรมเนียม  หรือคาบริการการวิเคราะหตัวอยางแร  หรือคาบริการตรวจสอบ

ตัวอยางวัตถุธรณี  ตามอัตราท่ีหนวยงานผูทําการวิเคราะหกําหนด 

ขอ  ๖  ผูนําแรเขาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอหนึ่งขอใด  เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร      

ประจําทองท่ี  อาจพิจารณาไมออกหนังสือรับรองการขนแรใหในคราวตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการชําระคาภาคหลวงแร 
ตามขอ  ๒๙  แหงระเบียบวาดวยการออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร  สงแรออกนอกราชอาณาจักร              

และการดําเนินการเก่ียวกับแรท่ีนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

๑.  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา........................................................................................

ผูถือประทานบัตร/ผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง  ท่ี..................................................................................                          

ตําบล  ......................................  อําเภอ...........................................  จังหวัด  ..................................................

ไดชําระคาภาคหลวงแร..........................................................ซ่ึงเปนชนิดแรตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ไดกําหนดใหเปนชนิดแรท่ีไดรับการยกเวนตามมาตรา  ๑๐๓  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  จึงไมตอง

มีใบอนุญาตขนแรตามมาตรา  ๑๐๘  (๑)  แหงพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  น้ําหนัก....................  เมตริกตัน  

ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..................................................ลงวันท่ี  .......................................................... 

๒.  ผูถือประทานบัตร/ผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง/ผูซ้ือแร........................................

ประสงคจะขนแร................................  น้ําหนัก....................  เมตริกตัน  ไปยังประเทศ  ...................................

ผานดานศุลกากร....................................  โดยจะพักการขนแรไวท่ี......................................................................  

ตั้งแตวันท่ี  ...........................................ถึงวันท่ี...................................................... 

จึงออกหนังสือรับรองใหไวเปนหลักฐาน 

                                  ใหไว  ณ  วันท่ี  .................................................................... 

     

 

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

                       เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 
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