
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
แร ่

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้

ใช้พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ คุ้มครองไปถึงเพชรพลอยต่าง ๆ 
(๓) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๔) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๕) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๖) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๗) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๘) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๙) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการเก็บค่าภาคหลวงแร่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๑๒) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แร่”๓ หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับ

ลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ 
และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ํามัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม น้ําเกลือ
ใต้ดิน หินซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายซึ่ง
กฎกระทรวงกําหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงน้ํา เกลือสินเธาว์ 
ลูกรัง หิน ดิน หรือทราย 

“น้ําเกลือใต้ดิน”๔ หมายความว่า น้ําเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติ และมีความ
เข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“สํารวจแร่” หมายความว่า การเจาะ หรือขุด หรือกระทําด้วยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด 

“ทําเหมือง”๕ หมายความว่า การกระทําแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ําเพื่อให้
ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินตามหมวด 
๕ ทวิ และการขุดหาแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ทําเหมืองใต้ดิน”๖ หมายความว่า การทําเหมืองด้วยวิธีการเจาะเป็นปล่องหรือ
อุโมงค์ลึกลงไปใต้ผิวดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ใต้ผิวดิน 

“ขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน”๗ หมายความว่า การกระทําแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่
น้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ําเกลือใต้ดิน แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่ 

“ขุดหาแร่รายย่อย” หมายความว่า การกระทําแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการขุดหาแร่ตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “แร่” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “น้ําเกลือใต้ดิน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทําเหมือง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทําเหมืองใต้ดิน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ร่อนแร่” หมายความว่า การกระทําแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการร่อนแร่ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

“แต่งแร่” หมายความว่า การกระทําอย่างใด ๆ เพื่อทําแร่ให้สะอาด หรือเพื่อให้แร่ที่
ปนกันอยู่ต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และหมายความรวมตลอดถึงบดแร่ หรือคัดขนาดแร่ 

“ซื้อแร่” หมายความว่า การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตก
ทอดทางมรดก 

“ขายแร่” หมายความว่า การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอ่ืน 
“มีแร่ไว้ในครอบครอง”๘ หมายความว่า การซื้อแร่ การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับ

ไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่  ทั้งนี้ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
“เรือขุดหาแร่”๙ หมายความว่า เรือ หรือแพซึ่งมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ

ทําเหมืองหรือการแต่งแร่สําหรับใช้ในเรือ หรือแพนั้น 
“เขตควบคุมแร่”๑๐ หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่ 
“ผู้อํานวยการ”๑๑ หมายความว่า ผู้อํานวยการเขตควบคุมแร่ 
“โลหกรรม” หมายความว่า การถลุงแร่ หรือการทําแร่ให้เป็นโลหะด้วยวิธีอ่ืนใด 

และหมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะให้บริสุทธ์ิ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสําเร็จรูป หรือกึ่ง
สําเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอ่ืนใด 

“เขตเหมืองแร่” หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดในประทานบัตรชั่วคราว หรือ
ประทานบัตร 

“เขตแต่งแร่” หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตแต่งแร่ 
“เขตโลหกรรม” หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
“สถานที่เก็บแร่” หมายความว่า สถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตเก็บแร่ 
“สถานที่ฝากแร่”๑๒ หมายความว่า สถานที่ซึ่งรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นสถานที่ฝากแร่

ตามมาตรา ๑๐๓ ตรี 
“สถานที่พักแร่” หมายความว่า สถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตขนแร่ให้นําแร่ไปเก็บพัก

ไว้ได้ 
“อาชญาบัตรสํารวจแร่” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อสํารวจแร่ภายใน

ท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสําคัญนั้น 

                                                 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “มีแร่ไว้ในครอบครอง” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เรือขุดหาแร่” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๐ มาตรา  ๔  นิยามคํา ว่า  “เขตควบคุมแร่” เพิ่ มโดยพระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่ม เติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๒ มาตรา  ๔  นิยามคํา ว่า  “สถานที่ฝากแร่” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่ม เติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาด
สํารวจแร่ภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่
เป็นกรณีพิเศษภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“ประทานบัตรชั่วคราว” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อทําเหมืองก่อนได้
รับประทานบัตรภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“ประทานบัตร” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อทําเหมืองภายในเขตที่
กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“ที่ว่าง” หมายความว่า ที่ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมิใช่
ที่ดินในเขตที่มีการคุ้มครอง หรือสงวนไว้ตามกฎหมาย 

“มูลดินทราย” หมายความรวมถึง เปลือกดิน ทราย กรวด หรือหินที่เกิดจากการทํา
เหมือง 

“ตะกรัน” หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อ่ืนใดที่เกิดจากการ
ประกอบโลหกรรม 

“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีอําเภอ 
หรือทรัพยากรธรณีจังหวัด แล้วแต่กรณี ถ้าในจังหวัดใดไม่มีทรัพยากรธรณีจังหวัดให้หมายความว่า
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
และเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่* 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การจัดต้ังสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด หรือสํานักงานทรัพยากรธรณี

อําเภอโดยจะให้มีเขตอํานาจตลอดเขตใด ให้กําหนดโดยกฎกระทรวง 
ในการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด จะกําหนดให้ตําบล 

หรืออําเภอใดรวมอยู่ในเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่ง ก็ให้กระทําได้โดยมิต้อง
คํานึงว่าตําบล หรืออําเภอนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือไม่ 

สํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดแต่ละเขต ให้มีทรัพยากรธรณีจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้
ควบคุมบังคับบัญชา 

ในกรณีที่สํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดอ่ืนรวมอยู่ด้วย 
ก็ให้ถือว่าทรัพยากรธรณีจังหวัดผู้ควบคุมบังคับบัญชาท้องที่ในจังหวัดอ่ืนที่มีเขตอํานาจนั้น เป็น
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดในจังหวัดอ่ืนนั้นด้วย 

ในการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีอําเภอ จะกําหนดให้อําเภอ
หนึ่ง หรือหลายอําเภอ หรือตําบลใดในอําเภออื่น รวมอยู่ในเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณี
อําเภอนั้นก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรณีอําเภอแต่ละเขต ให้มีทรัพยากรธรณีอําเภอคนหนึ่งเป็นผู้
ควบคุมบังคับบัญชา และจะกําหนดให้ทรัพยากรธรณีอําเภอนั้นอยู่ในบังคับบัญชาของทรัพยากรธรณี
จังหวัดใดหรืออยู่ในบังคับบัญชาของอธิบดีก็ได้ 

 
มาตรา ๖๑๓  คําขอตามพระราชบัญญัตินี้ให้ทําตามแบบพิมพ์ที่กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่*กําหนด 
คุณสมบัติของผู้ขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออาชญาบัตรผูกขาด

สํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร และใบอนุญาต ตลอดจนการต่อ
อายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ย่ืนคําขอต้องเสียค่าคําขอ และวางค่าธรรมเนียมล่วงหน้าพร้อมกับการยื่นคําขอ 
และต้องออกค่าใช้จ่าย หรือวางเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดําเนินการ และการออกหรือ
ต่ออายุอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ต่อเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ด้วย ถ้าได้มีการส่ังยกคําขอหรือไม่ได้รับอาชญาบัตร ประทาน
บัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตด้วยประการใด ค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการนั้น ให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ แต่ถ้าดําเนินการไปแล้วเป็นบางส่วนให้คืนให้เฉพาะส่วนที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ 

ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้ย่ืนคําขอวางไว้ ถ้าได้มีการสั่งยกหรือถอนคําขอนั้น ผู้ย่ืนคํา
ขอต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับกิจการที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระในอัตราหนึ่งในสี่ของเงินที่วางไว้ เว้นแต่
ในกรณีที่มีการสั่งยกคําขอโดยมิใช่ความผิดของผู้ย่ืนคําขอ หรือผู้ย่ืนคําขอตาย 

 
มาตรา ๖ ทวิ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือ

การวิจัยเกี่ยวกับแร่ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดพื้นที่ใด ๆ ให้เป็นเขตสําหรับดําเนินการ
สํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้ 

ภายในเขตที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดจะยื่นคําขออาชญาบัตร ประทานบัตร
ช่ัวคราว หรือประทานบัตรไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม*เห็นสมควรให้ย่ืนคําขอได้เป็นกรณีพิเศษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อหมดความจําเป็นที่จะใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖ ตรี๑๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรม

ทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*ในการกระทําเพื่อประโยชน์แก่การ
สํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ 

 
                                                 

๑๓ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๔ มาตรา ๖ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕ มาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖ จัตวา๑๖  เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา กําหนดพื้นที่ใดที่มิใช่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ําซับซึม ที่ได้ทําการสํารวจแล้วปรากฏว่ามี
แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อออกประทานบัตรชั่วคราว 
หรือประทานบัตรได้เป็นอับดับแรกก่อนการสงวนหวงห้าม หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นในที่ดินในพื้นที่
นั้น  แต่ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
มาตรา ๗๑๗  ถ้าอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาต

สูญหายหรือถูกทําลาย ให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ภายในกําหนดสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือการถูกทําลาย 

 
มาตรา ๘๑๘  ถ้าผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือ

ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะต้ังผู้ใดไว้เพื่อติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่แทนตน ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือ
ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตต้องทําหนังสือมอบอํานาจ และจด
ทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การทําหนังสือมอบอํานาจ และการจดทะเบียนให้เป็นไปตามแบบ และวิธีการท่ี
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๙๑๙  หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งให้แก่บุคคลนั้นโดยตรง หรือส่งให้แก่ 
(๑) ผู้รับมอบอํานาจตามมาตรา ๘  
(๒) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งอยู่ ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสํานักทําการงาน

ของบุคคลนั้น หรือ 
(๓) บุคคลนั้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสํานักทํา

การงานของบุคคลนั้น  ทั้งนี้ ซึ่งได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ 
เมื่อได้ส่งหนังสือหรือคําสั่งให้แก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือโดยวิธีการตาม (๓) ให้

ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือหรือคําสั่งนั้นแล้ว 
 
มาตรา ๙ ทวิ๒๐  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว 

ประทานบัตร หรือใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อน หรือโดยสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* อธิบดี หรือรัฐมนตรีผู้ออกอาชญาบัตร 

                                                 
๑๖ มาตรา ๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๗ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๘ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๙ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๐ มาตรา ๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอํานาจเรียกอาชญาบัตร ประทาน
บัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวมาแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนอาชญาบัตร 
ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไข หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร 
หรือใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร 
หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการแก้ไข หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทาน
บัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นไม่ได้ 

 
มาตรา ๙ ตรี๒๑  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้เนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร ประทาน

บัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรใดเพื่อประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเรียก
อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรนั้นมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร 
ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรได้ 

ในกรณีที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว 
หรือประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง ผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

 
มาตรา ๙ จัตวา๒๒  เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมการทําเหมือง การแต่งแร่ 

การซื้อแร่ การขายแร่ หรือการมีแร่ไว้ในครอบครอง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบทําเหมือง หรือลักลอบส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของน่านน้ําไทยเป็นเขตควบคุมแร่ โดยจะ
กําหนดเป็นเขตควบคุมแร่สําหรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใด หรือหลายชนิดก็ได้ 

เมื่อหมดความจําเป็นที่จะต้องมีเขตควบคุมแร่ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศ
ยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙ เบญจ๒๓  ในเขตควบคุมแร่แต่ละเขตให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 

คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขต ประกอบด้วย ผู้อํานวยการเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่มีเขตอํานาจอยู่ในเขตควบคุมแร่ ผู้แทนกรมตํารวจ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรม
อัยการ ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นกรรมการ และให้ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่*เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ที่
สํานักงานเขตควบคุมแร่ต้ังอยู่ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                 
๒๑ มาตรา ๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๒ มาตรา ๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๓ มาตรา ๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่เขตควบคุมแร่ใดมีพ้ืนที่ครอบคลุมเกินหนึ่งจังหวัด ให้ส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่งแต่งต้ังผู้แทนได้เขตละไม่เกินสองคน และให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้แทนกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่*ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ 

ในการแต่งต้ังผู้แทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คํานึงถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งต้ังในเขตพื้นที่ที่กําหนดเป็นเขตควบคุมแร่เป็นสําคัญ 

องค์ประชุม และระเบียบการประชุมของคณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขต ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๙ ฉ๒๔  ให้คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตมีอํานาจให้ความเห็นชอบ

ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการตามมาตรา ๙ อัฏฐ ตลอดจนให้คําปรึกษา หรือ
คําแนะนําแก่ผู้อํานวยการในการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในเขตควบคุมแร่ 

คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขต
มอบหมายได้ 

องค์ประชุม และระเบียบการประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขต 

 
มาตรา ๙ สัตต๒๕  ในเขตควบคุมแร่แต่ละเขต ให้รัฐมนตรีจัดต้ังสํานักงานเขต

ควบคุมแร่ขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังผู้อํานวยการคนหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๙ อัฏฐ และมาตรา ๙ นว เป็นผู้
ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตควบคุมแร่  ในการนี้ จะให้มีรอง
ผู้อํานวยการ และผู้ช่วยผู้อํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่รัฐมนตรีแต่งต้ังเมื่อได้ปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตแล้ว เพื่อช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ผู้อํานวยการ
มอบหมายก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มี
อาวุโสสูงตามลําดับเป็นผู้รักษาการแทน และให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการ 

การแต่งต้ังผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และผู้ช่วยผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่ง ให้
แต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙ อัฏฐ๒๖  ในเขตควบคุมแร่ ให้ผู้ อํานวยการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตมีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) เรือขุดหาแร่ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๙ ฉ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๕ มาตรา ๙ สัตต เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๖ มาตรา ๙ อัฎฐ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) กําหนดท้องที่ที่ห้ามมิให้ต่อหรือสร้างเรือขุดหาแร่ หรือประกอบหรือสร้าง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือขุดหาแร่ 

(ข) กําหนดท้องที่ที่ห้ามมิให้นําเรือขุดหาแร่เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้อํานวยการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 

(ค) กําหนดท้องที่ที่ห้ามมิให้ต่อเติม แก้ไข หรือซ่อมแซมเรือขุดหาแร่ เว้นแต่เป็น
เรือที่ได้ปฏิบัติตาม (ฉ) แล้ว และเป็นการต่อเติมแก้ไข หรือซ่อมแซมเล็กน้อย ตามลักษณะและวิธีการ
ที่ผู้อํานวยการกําหนด 

(ง) กําหนดลักษณะ ชนิด และขนาดของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ สําหรับใช้ในการทําเหมืองหรือแต่งแร่ที่อนุญาตให้ใช้หรือติดต้ังไว้ในเรือขุดหาแร่ 

(จ) กําหนดสภาพและคุณภาพของแร่ รวมทั้งปริมาณสูงสุดของแร่ที่จะเก็บหรือ
มีไว้ในครอบครองในเรือขุดหาแร่ โดยจะกําหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและคุณภาพของเรือ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

(ฉ) กําหนดให้มีการจดแจ้งประเภท ขนาด และสมรรถนะของเรือขุดหาแร่ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทําเครื่องหมายเพื่อแสดงประเภทเรือ
ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้จากภายนอก  ทั้งนี้ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ผู้อํานวยการกําหนด 

(ช) กําหนดเส้นทางการเดินเรือ ท่าจอดเรือ และท่าพักเรือของเรือขุดหาแร่ 
(๒) เขตเหมืองแร่ และเขตแต่งแร่ 

(ก) กําหนดประเภทและสภาพของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
สําหรับใช้ในการทําเหมือง หรือในการแต่งแร่ที่จะนํามาใช้ในเขตเหมืองแร่ หรือในเขตแต่งแร่ 

(ข) กําหนดสภาพและคุณภาพของแร่ รวมทั้งปริมาณสูงสุดของแร่ที่จะเก็บหรือ
มีไว้ในครอบครองในเขตเหมืองแร่ หรือในเขตแต่งแร่ 

(ค) กําหนดที่ต้ัง หรือสภาพของอาคาร หรือที่ซึ่งใช้ในการเก็บแร่ แต่งแร่ หรือมี
แร่ไว้ในครอบครอง 

(๓) มาตรการอื่น ๆ 
(ก) กําหนดเงื่อนไข และวิธีการในการขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่ทั้งทางบกและ

ทางน้ํา กําหนดเส้นทางของยานพาหนะที่ใช้ในการขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่ ท่าจอดและท่าพัก
ยานพาหนะ ตลอดจนเวลาและระยะเวลาที่จะอนุญาตให้ทําการขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่ 

(ข) กําหนดสภาพและคุณภาพของแร่ รวมทั้งปริมาณสูงสุดของแร่ที่ผู้ถืออาชญา
บัตร ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับหนังสืออนุญาต จะเก็บหรือมีไว้ในครอบครอง
ตลอดจนเงื่อนไข หรือระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวจะเก็บหรือมีแร่ไว้ในครอบครอง 

(ค) กําหนดให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับ
หนังสืออนุญาต ทําบัญชีและหรือทํารายงานเกี่ยวกับปริมาณแร่ที่เก็บหรือมีไว้ในครอบครอง  ทั้งนี้ 
ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

(ง) กําหนดสถานที่ต้ัง หรือสภาพของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเก็บแร่ พัก
แร่ หรือมีแร่ไว้ในครอบครอง ของผู้รับใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่ ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 

(จ) กําหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่ใช้ในการขนแร่หรือ
เคลื่อนย้ายแร่ ต้องติดเครื่องหมายที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดไว้ที่ยานพาหนะนั้น เพื่อแสดงให้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บุคคลภายนอกเห็นได้ว่ายานพาหนะดังกล่าวกําลังใช้ในการขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การใช้อํานาจตามมาตรานี้ จะกําหนดโดยมีเงื่อนไขอย่างใด ๆ ก็ได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร 

เมื่อมีการใช้อํานาจตามมาตรานี้ เงื่อนไขในการอนุญาตใด ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
อนุญาตไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ให้ยังคงใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อกําหนดตามมาตรานี้ เว้นแต่ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตควบคุมแร่
ประจําเขตจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อกําหนดตามมาตรานี้ ให้ทําเป็นประกาศและปิดไว้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อําเภอ และสํานักงานทรัพยากรธรณีแร่ประจําท้องที่ทุกแห่งที่อยู่ในเขตควบคุมแร่ ก่อนวันใช้บังคับไม่
น้อยกว่าสามวัน และถ้าคณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตเห็นสมควรจะให้ประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันที่มีจําหน่ายในท้องถิ่นตามระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็น
เร่งด่วน ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตจะให้ข้อกําหนดมี
ผลใช้บังคับทันทีที่ประกาศก็ได้ 

 
มาตรา ๙ นว๒๗  ในเขตควบคุมแร่ ให้ผู้ อํานวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

ผู้อํานวยการมอบหมายมีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเรือขุดหาแร่ หรือในยานพาหนะที่อยู่ในเขตควบคุมแร่ 

หรือที่จะเข้ามาในเขตควบคุมแร่เพื่อตรวจค้นได้ทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทํา
ความผิด หรือจะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือขุดหาแร่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระทําความผิด หรือจะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หยุด จอด หรือนําเรือขุดหาแร่ 
หรือยานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดเพื่อทําการตรวจค้น หรือให้ออกไปจากเขตควบคุมแร่ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจแร่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่งบัญชีเอกสาร หรือพยานหลักฐาน
อ่ืนเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือขุดหาแร่ หรือผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดตาม
มาตรา ๙ อัฏฐ ปฏิบัติการตามกฎหมาย หรือตามข้อกําหนดภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายกําหนด 

ถ้าเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือขุดหาแร่ หรือผู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดตามมาตรา ๙ อัฏฐ ไม่
ปฏิบัติตามคําสั่งที่สั่งการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือบุคคลดังกล่าวกระทํา
ความผิดซ้ําอีกภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขต
ควบคุมแร่ประจําเขต ให้ผู้อํานวยการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดหรืออายัดเรือขุดหาแร่ ส่วนใดส่วน
หนึ่งของเรือขุดหาแร่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือแร่ ที่ใช้หรือเก็บไว้หรือมีไว้ใน
ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งยึดหรืออายัดอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ อันเป็น

                                                 
๒๗ มาตรา ๙ นว เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เครื่องมือหรือเป็นสาเหตุแห่งการกระทําความผิดในทันที  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจําเขตจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น 

 
มาตรา ๑๐๒๘  ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้กระทําโดยตัวแทนหรือ

ลูกจ้างซึ่งได้กระทําเพราะเหตุเป็นตัวแทนหรือลูกจ้าง หรือกระทําเพื่อประโยชน์ของผู้ถืออาชญาบัตร 
ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต ไม่ว่าตัวแทนหรือลูกจ้างนั้นจะได้
เป็นตัวแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจ และจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ ให้ถือว่าผู้ถือ
อาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต เป็นตัวการในการ
กระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒๙  ในการสํารวจแร่หรือทําเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ 

หรือแร่พิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาในทางธรณีวิทยา นอกจากจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บได้ซึ่งวัตถุนั้นแล้ว ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*โดยพลัน 

 
มาตรา ๑๒๓๐  ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ เขตอาชญาบัตรพิเศษ หรือเขต

เหมืองแร่ หรือในเขตที่ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทราย หรือในเขตที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กําหนดเขตเพื่อการดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือ
ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตเข้าไปยึดถือครอบครอง ทําลาย หรือทํา
ให้เสื่อมสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรในเขตนั้น เว้นแต่ผู้นั้นมีสิทธิทําเช่นนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๓๓๑  การฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ นอกจากเป็นการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือ
ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุด

หลักฐานการแผนที่ตามพระราชบัญญัตินี้ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน 
หรือทําให้หลุด ซึ่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการแผนที่นั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 

 
มาตรา ๑๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตาม

ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความผิดอาญา ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                                                 

๒๘ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๙ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๐ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๑ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๓๒  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึด หรืออายัดบรรดาแร่ที่มีไว้เนื่อง

ในการกระทําความผิด และเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่
บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด 
หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้น
จะเป็นของผู้กระทําความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ และเมื่อได้
มีการฟ้องคดีให้นําความในมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับ
ทรัพย์สินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะใช้อํานาจประกาศหาตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองตามมาตรา ๑๕ เบญจ 

 
มาตรา ๑๕ ตรี๓๓  ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มิใช่เป็น

ของผู้กระทําความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
อนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงกําหนดตามมาตรา ๑๕ ทวิ 
วรรคหนึ่ง ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็น
เหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด หรือ 

(๒) เมื่อผู้กระทําความผิด หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดได้
ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

 
มาตรา ๑๕ จัตวา๓๔  ถ้าทรัพย์สินและของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑๕ 

ทวิ หรือมาตรา ๑๕ เบญจ จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่า
ของทรัพย์สิน อธิบดีอาจดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินหรือของกลางก่อนครบกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ เบญจ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้
ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น หรือ 

(๒) ถ้าการนําทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการ
บรรเทาความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็ให้นําทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการได้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ก่อนที่จะสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันที่มีจําหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกันเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
                                                 

๓๒ มาตรา ๑๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓๓ มาตรา ๑๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๔ มาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

โดยชอบด้วยกฎหมายทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิย่ืนคําร้องขอรับ
ทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์ และถ้าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองทําสัญญาไว้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*ว่า จะเก็บรักษาทรัพย์สินหรือ
ของกลางดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งจัดหาประกัน หรือหลักประกันให้แก่
ทางราชการตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ให้อธิบดีมอบทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษาไว้ แต่ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนําทรัพย์สินหรือของ
กลางดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับทรัพย์สินหรือของกลางไป
เก็บรักษา หรือปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมทําสัญญาตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ให้อธิบดีสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ หรือในกรณีมีการทําสัญญา แต่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา ให้อธิบดี
เรียกทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการ
บังคับตามสัญญาประกัน และดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเช่นนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือ
ค่าตอบแทนใด ๆ จากทางราชการอันเนื่องมาจากการดําเนินการ หรือการนําทรัพย์สินหรือของกลางที่
ยึดหรืออายัดไปใช้ประโยชน์ของทางราชการดังกล่าวมิได้ 

 
มาตรา ๑๕ เบญจ๓๕  ในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิด

โดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดส่งมอบของกลางให้แก่เจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกําหนด เพื่อเก็บรักษาไว้ และให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อให้บุคคลดังกล่าวไป
แสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานทรัพยากรธรณีประจําท้องที่
ที่มีการยึดของกลางนั้น และให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจําหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวัน
ติดต่อกัน เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่* หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีระบุไว้ในประกาศ เพื่อขอรับของกลางคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับ
แต่วันแรกที่มีประกาศในหนังสือพิมพ์ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อขอรับของกลางคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ของกลางนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้ามีบุคคลใดแสดงตัวเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง และขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่ง เป็น
บุคคลที่พนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วและมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเป็นบุคคลที่ปรากฏ
หลักฐานในขณะสอบสวนแล้วว่ามิใช่เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิด หรือมิใช่เจ้าของหรือผู้
                                                 

๓๕ มาตรา ๑๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ครอบครอง ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอรับของ
กลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี หากมิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น 

 
มาตรา ๑๖  พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง และในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องร้องขอ 

 
มาตรา  ๑๗๓๖  ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดแบบพิมพ์อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร และ

ใบอนุญาต 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร การ

อนุรักษ์แร่ และการทําเหมือง 
(๓ ทวิ)๓๗ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ผู้อ่ืนรับช่วง

การทําเหมือง และเลิกรับช่วงการทําเหมือง 
(๓ ตรี)๓๘ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งน้ําเกลือใต้

ดินโดยการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินตลอดถึงการทําเกลือจากน้ําเกลือใต้ดิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การเก็บแร่ การ

ครอบครองแร่ และการขนแร่ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม และ

การนําแร่เข้าหรือการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 
(๖) กําหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
(๗) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 
มาตรา ๑๘๓๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมเป็นประธาน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่* 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมดังกล่าวมอบหมาย และบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรี
                                                 

๓๖ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๗ มาตรา ๑๗ (๓ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๘ มาตรา ๑๗ (๓ ตรี) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๙ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แต่งต้ังไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกอง กองสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๙๔๐  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแก่

รัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว 

และประทานบัตร ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่เขตหวงห้ามของทางราชการ 
(๒) การต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร 
(๓) การอนุญาตให้โอนประทานบัตร 
(๔) การสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร และประทานบัตร 
(๔/๑)๔๑ การกําหนดเงื่อนไขประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินเฉพาะรายตามมาตรา 

๘๘/๗ 
(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
(๖)๔๒ เรื่องอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
มาตรา ๒๑๔๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงวาระ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อ่ืนแทนได้ 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังตามวรรคสองอยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตน

แทน 
 
มาตรา ๒๒  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

จํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม 
 

                                                 
๔๐ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๑ มาตรา ๑๙ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๑๙ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๓ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๓  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะแต่งต้ัง

อนุกรรมการเพื่อให้ทําการใด ๆ ตามที่มอบหมาย หรือจะเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนํา หรือความเห็น ก็ให้กระทําได้ 

ให้นํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การสํารวจแร่และการผูกขาดสํารวจแร ่
   

 
มาตรา ๒๕๔๔  ห้ามมิให้ผู้ใดสํารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งสํารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของ

บุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรสํารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตร
พิเศษ 

 
มาตรา ๒๖๔๕  นอกจากค่าธรรมเนียมการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรือ

อาชญาบัตรพิเศษ ผู้ถืออาชญาบัตรนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ซึ่งได้รับอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษอีกต่างหาก และต้องชําระล่วงหน้า 

การชําระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ล่วงหน้าอาจได้รับผ่อนผันให้ชําระเป็นงวดโดยมี
ประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๔๖  อาชญาบัตรสํารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตร

พิเศษ ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตร และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย 
 
มาตรา ๒๘๔๗  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรสํารวจแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เป็นผู้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ 
อาชญาบัตรสํารวจแร่ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรสํารวจ

แร่ 
 

                                                 
๔๔ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๕ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๗ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๙๔๘  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 

คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่แต่ละคําขอจะขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่ เว้น
แต่คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ในทะเล 

รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร

ผูกขาดสํารวจแร่ 
 
มาตรา ๓๐๔๙  การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ในทะเล รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่ง

รัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจกําหนดเนื้อที่ให้แก่ผู้ขอแต่ละบุคคลได้ไม่เกินห้าแสนไร่ และกําหนดอายุ
อาชญาบัตรได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันออก 

 
มาตรา ๓๑๕๐  ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องลงมือสํารวจแร่ภายในหกสิบ

วันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงาน และการสํารวจ
ที่กระทําไปในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ ตามแบบที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*กําหนดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดนั้น และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงาน และการสํารวจที่ได้
กระทําไปภายหลังนั้น ภายในสามสิบวันก่อนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นอายุ 

รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
แร่เสียได้ เมื่อผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแร่ 

 
มาตรา ๓๒๕๑  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ให้สิ้นสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ใน

อาชญาบัตรนั้น ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตาย 
(๒) เมื่อผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ซึ่งเป็นนิติบุคคลสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๓ ) เมื่อผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขาดคุณสมบัติตามท่ี กําหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
(๔) เมื่อผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ไม่รายงานผลการดําเนินงาน และการ

สํารวจที่กระทําไปในรอบหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดนั้น 

(๕) เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแร่นั้น นับแต่วันรับแจ้งคําสั่งเพิกถอน 
                                                 

๔๘ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๙ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๐ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๑ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๓๕๒  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรพิเศษ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
ผู้ย่ืนคําขออาชญาบัตรพิเศษต้องกําหนดข้อผูกพันสําหรับการสํารวจ โดยระบุจํานวน

เงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการสํารวจสําหรับแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และต้องเสนอให้ผล
ประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนด และให้ผลประโยชน์พิเศษ
ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต่อไปเมื่อผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษนั้นได้รับประทานบัตร
ช่ัวคราว หรือประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น 

คําขออาชญาบัตรพิเศษแต่ละคําขอให้ขอได้ไม่เกินเนื้อที่ที่สามารถดําเนินการสํารวจ
จนแล้วเสร็จครบถ้วนได้ภายในห้าปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ให้ขอได้ไม่เกินคํา
ขอละหนึ่งหมื่นไร่ 

รัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ 
อาชญาบัตรพิเศษมีอายุห้าปีนับแต่วันออก 
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของ

แต่ละปีที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ 
ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อผูกพันตามวรรคหกของแต่ละ

ปีแล้วผลการสํารวจในปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขออาชญา
บัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ที่จะเปิดการทําเหมืองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถืออาชญาบัตร
พิเศษอาจขอเวนคืนอาชญาบัตรพิเศษ หรือขอคืนพื้นที่บางส่วนก็ได้ โดยย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* และให้อาชญาบัตรพิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพื้นที่บางส่วนนั้นมีผล
นับแต่วันที่ย่ืนคําขอ และให้มีผลสิ้นข้อผูกพันสําหรับปีที่เหลืออยู่หรือข้อผูกพันสําหรับพ้ืนที่ส่วนที่คืน 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๔๕๓  เมื่อได้รับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ

แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้กําหนดเขตพื้นที่อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ 
การกําหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวจะกระทําโดยการรังวัดหรือวิธีอ่ืนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด ให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น
ผู้นํารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเป็นหนังสือ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรือคําขออาชญาบัตรพิเศษ
เสียได้ เมื่อผู้ย่ืนคําขอ 

(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งในการดําเนินการ

ตามความจําเป็นเพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ หรือ 
(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติบทหนึ่งบทใดในหมวด ๓ หรือ

หมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําเช่นว่านั้น 
                                                 

๕๒ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๓ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๕๕๔  อาชญาบัตรพิเศษจะออกทับเขตเนื้อที่ซึ่งมีผู้ได้รับอาชญาบัตรผูกขาด

สํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยู่แล้วมิได้ 
ถ้ามีเขตเนื้อที่ซึ่งมีผู้ได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทาน

บัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยู่แล้วในเขตคําขอ การออกอาชญาบัตรพิเศษจะกระทําได้โดยกันเขต
เนื้อที่ซึ่งมีผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทาน
บัตรอยู่แล้วในเขตคําขอนั้นออก 

 
มาตรา ๓๖๕๕  เมื่อสิ้นรอบปีข้อผูกพันใด ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันตามมาตรา ๓๓ สําหรับการสํารวจในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องจ่ายเงิน
เท่ากับจํานวนที่ยังมิได้ใช้จ่ายเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้นให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่*ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีข้อผูกพันดังกล่าว 

ในการสํารวจถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ใช้จ่ายในรอบปีข้อผูกพันใดเกินข้อผูกพันที่
กําหนดไว้สําหรับรอบปีข้อผูกพันนั้น ให้มีสิทธิหักปริมาณเงินส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันสําหรับการ
สํารวจในรอบปีข้อผูกพันปีต่อไปได้ 

 
มาตรา ๓๗๕๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๕๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๕๙  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องลงมือสํารวจแร่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน

ได้รับอาชญาบัตรพิเศษ และต้องรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่*ทราบทุกรอบระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น 

 
มาตรา ๔๑๖๐  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษนั้นเสียได้ เมื่อผู้ถือ

อาชญาบัตรพิเศษไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคหก หรือมาตรา ๔๐ 
 
มาตรา ๔๒๖๑  (ยกเลิก) 

                                                 
๕๔ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๕ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๖ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๘ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๙ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๐ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๑ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๔ 

การทําเหมือง 
   

 
มาตรา ๔๓๖๒  ห้ามมิให้ผู้ใดทําเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งทําเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของ

บุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร 
 
มาตรา ๔๔๖๓  ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร ให้ ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*พร้อมด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิด
การทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอนั้น และผู้ย่ืนคําขอจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐใน
กรณีที่ได้รับประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดด้วยก็ได้ 

การขอประทานบัตรจะขอได้เขตหนึ่งไม่เกินคําขอละสามร้อยไร่ เว้นแต่การขอ
ประทานบัตรทําเหมืองในทะเล และการขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน๖๔ 

 
มาตรา ๔๕๖๕  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตเหมืองแร่ให้แก่ผู้ขอประทานบัตร

สําหรับทําเหมืองใต้ดินได้ไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นไร่ และสําหรับทําเหมืองในทะเลได้ไม่เกินรายละห้า
หมื่นไร่ 

ในกรณีเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเขต
เหมืองแร่ให้แก่ผู้ขอประทานบัตรสําหรับทําเหมืองใต้ดิน หรือสําหรับทําเหมืองในทะเลเกินที่กําหนดใน
วรรคหนึ่งก็ได้ 

การกําหนดเขตเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าการขอประทานบัตรนั้นเป็นผลจากการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งผู้
ขอประทานบัตรได้สํารวจตามเงื่อนไขของอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวจนพบแหล่งแร่ภายในพื้นที่ที่
สํารวจ รัฐมนตรีต้องกําหนดเขตเหมืองแร่ตามแหล่งแร่ และจํานวนพื้นที่ตามท่ีผู้ขอระบุไว้ในคําขอ
ประทานบัตร 

(๒) ถ้าการขอประทานบัตรนั้นเป็นกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ให้รัฐมนตรีกําหนดเขต
เหมืองแร่ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

การออกประทานบัตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ 
เป็นพิเศษตามที่เห็นสมควรให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติก็ได้ 

 

                                                 
๖๒ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๓ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๔ มาตรา ๔๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๖๖๖  ในเขตเนื้อที่ซึ่งได้มีผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญา
บัตรพิเศษ ผู้อ่ืนจะยื่นคําขอประทานบัตรมิได้ เว้นแต่ผู้อ่ืนนั้นเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
มาตรา ๔๖/๑๖๗  เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ห้ามมิให้ออกประทานบัตร

ทําเหมือง หรือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน ในลักษณะที่ทําให้มีเขตเหมืองแร่ซ้อนกันในระดับความ
ลึกที่ต่างกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 
มาตรา ๔๗๖๘  เมื่อได้รับคําขอประทานบัตรแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้กําหนด

เขตพื้นที่ประทานบัตร การกําหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวจะกระทําโดยการรังวัดหรือวิธีอ่ืนก็ได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด ให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น
ผู้นํารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเป็นหนังสือ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขอประทานบัตรเสียได้เมื่อผู้ย่ืนคําขอ 
(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งในการดําเนินการ

ตามความจําเป็นเพื่อออกประทานบัตร 
(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติบทหนึ่งบทใดในหมวด ๓ หรือ

หมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําเช่นว่านั้น หรือ 
(๔) เมื่อปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขอมีไม่เพียง

พอที่จะเปิดการทําเหมืองได้ 
 
มาตรา ๔๘  เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่
จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อน และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี 

ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผู้ใด พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
คนงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจําเป็น 

ในการรังวัด เมื่อมีความจําเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะขุดดิน ตัดต้นไม้หรือรานกิ่งไม้ หรือกระทําการอย่างอื่นแก่สิ่งที่กีด
ขวางต่อการรังวัดได้เท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการที่จะให้เจ้าของได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 

 
มาตรา ๔๘/๑๖๙  ในกรณีขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่ให้ปรากฏชัดเจนบนผิวดิน โดยผู้ย่ืนคําขอ
ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
                                                 

๖๖ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๗ มาตรา ๔๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๘ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๙๗๐  เมื่อได้กําหนดเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*

ประกาศการขอประทานบัตรของผู้ย่ืนคําขอ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานทรัพยากร
ธรณีประจําท้องที่ ที่ว่าการอําเภอหรือที่ว่าการกิ่งอําเภอ และที่ทําการกํานันแห่งท้องที่ซึ่งขอประทาน
บัตรแห่งละหนึ่งฉบับ เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจําท้องที่*จะได้ดําเนินการสําหรับคําขอนั้นต่อไป 

 
มาตรา ๕๐๗๑  ถ้าเขตพื้นที่ซึ่งขอประทานบัตรมิใช่เป็นที่ว่างทั้งหมด ผู้ย่ืนคําขอต้อง

แสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตนั้นได้ 
 
มาตรา ๕๑๗๒  เมื่อได้กําหนดเขตแล้ว ถ้าผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรประสงค์จะลงมือ

ทําเหมืองก่อนได้รับประทานบัตร ให้ย่ืนคําขอรับประทานบัตรชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่* 

รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกประทานบัตรชั่วคราว 
ประทานบัตรชั่วคราวให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก ในกรณีที่มีคําสั่งยกคําขอ

ประทานบัตรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ให้ประทานบัตรชั่วคราวสิ้นอายุนับแต่วันสั่งยกคําขอนั้น 
ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราวมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้

เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 
การโอนประทานบัตรชั่วคราวจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตร

ช่ัวคราวตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ก็ให้ทายาท หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้
ถือประทานบัตรชั่วคราวต่อไป และให้นํามาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อมีการออกประทาน
บัตร ก็ให้ออกประทานบัตรให้แก่ทายาท หรือให้แก่ผู้อนุบาลถือไว้แทนผู้ย่ืนคําขอ 

 
มาตรา ๕๒  หลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ทําไว้ในการรังวัดกําหนดเขตการทําเหมืองนั้น ถ้ามีการสูญหาย ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่
ต้องรับผิดสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการที่จะต้องมีการรังวัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุด
หลักฐานการแผนที่ใหม่ 

 
มาตรา ๕๓๗๓  รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทาน

บัตรชั่วคราวได้ในกรณีที่มีเหตุที่จะเพิกถอนประทานบัตรตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น 
เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายได้สั่งเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราวรายใด

แล้ว ให้คําขอประทานบัตรรายนั้นเป็นอันตกไป 
 

                                                                                                                                            
๖๙ มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๐ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๑ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๒ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๓ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๔  รัฐมนตรีเป็นผู้ออกประทานบัตร 
ประทานบัตรให้มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันออก และในกรณีที่ผู้ขอประทานบัตร

ได้รับประทานบัตรชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ว ให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นแต่วันออกประทานบัตร
ช่ัวคราวฉบับแรก๗๔ 

ในกรณีที่อายุของประทานบัตรชั่วคราวรายใดที่ได้ออกให้แล้วรวมกันมากกว่า
กําหนดอายุของประทานบัตรที่จะออกให้ ก็ให้งดการออกประทานบัตรรายนั้น๗๕ 

ประทานบัตรใดได้กําหนดอายุไว้ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปี เมื่อผู้ถือประทานบัตรยื่นคําขอต่อ
อายุก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
รัฐมนตรีจะต่ออายุประทานบัตรให้อีกก็ได้ แต่เมื่อรวมกําหนดเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินยี่สิบห้าปี 

เมื่อผู้ถือประทานบัตรได้ย่ืนคําขอต่ออายุตามความในวรรคสี่แล้ว แม้ประทานบัตร
จะสิ้นอายุแล้ว ก็ให้ผู้นั้นทําเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร  ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันประทานบัตรสิ้นอายุ แต่ถ้าเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ได้มีหนังสือแจ้งการ
ปฏิเสธของรัฐมนตรีไม่ต่ออายุประทานบัตรให้ในระหว่างเวลานั้น ก็ให้ถือว่าสิทธิในการทําเหมืองของผู้
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันรับแจ้งนั้น 

 
มาตรา ๕๕๗๖  นอกจากค่าธรรมเนียมการออกประทานบัตรชั่วคราว หรือประทาน

บัตร ให้ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผู้ถือประทานบัตร เสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทํา
เหมืองทุกปีตามจํานวนเนื้อที่ตลอดเขตเหมืองแร่ โดยต้องชําระล่วงหน้าแต่ละปี และต้องเสียเงินบํารุง
พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าภาคหลวงแร่ที่ผลิตได้จากประทานบัตรชั่วคราว หรือประทาน
บัตร ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*เก็บรักษาเงินบํารุงพิเศษดังกล่าวไว้เพื่อจัดสรร
สําหรับใช้จ่ายในการพื้นฟูพ้ืนที่ที่ได้ใช้ทําเหมืองแล้ว การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และการใช้จ่ายในการบํารุงท้องถิ่นในจังหวัดที่มีการทําเหมือง 

อัตราการเสียเงินบํารุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงิน
บํารุงพิเศษ รวมตลอดทั้งการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๕๗  ผู้ถือประทานบัตรจะต้องทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง แผนผัง 

โครงการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร และถ้าจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทํา
เหมืองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อนจึงจะทําได้ 

 

                                                 
๗๔ มาตรา ๕๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๕ มาตรา ๕๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๖ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๘๗๗  การเตรียมการเพื่อการทําเหมือง เช่น การปลูกสร้างอาคาร ขุดทาง
น้ํา ทําทํานบ หรือทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในเขตเหมืองแร่เพื่อประโยชน์แก่การทําเหมือง รวมถึงการ
ก่อสร้าง หรือติดต้ังเครื่องทุ่นแรง ให้ถือว่าเป็นการทําเหมือง 

 
มาตรา ๕๙  การปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง การจัดต้ังสถานที่เพื่อการ

แต่งแร่หรือการเก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตเหมืองแร่มิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการนั้นเสมือน
หนึ่งการใช้เนื้อที่ในการทําเหมือง 

 
มาตรา ๖๐  ผู้ถือประทานบัตรต้องทําเหมืองโดยมีคนงานในการทําเหมือง และเวลา

ทําการ ดังนี้ 
(๑) ต้องมีคนงานทําการทุก ๆ ระยะเวลาสิบสองเดือน เมื่อเฉลี่ยเป็นรายเดือนแล้ว 

ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งคนต่อเนื้อที่สองไร่ เศษของสองไร่ให้นับเป็นสองไร่ แต่สําหรับกรณีที่การทํา
เหมืองใช้เครื่องกลทุ่นแรง ให้คํานวณกําลังของเครื่องกลทุ่นแรงนั้นแทนคนงานที่ต้องมีตามเนื้อที่นั้นได้
โดยอัตราหนึ่งแรงม้าต่อแปดคน 

(๒) ต้องมีเวลาทําการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันในทุก ๆ ระยะเวลาสิบสอง
เดือน 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับ สําหรับประทานบัตร
ที่มีเขตติดต่อกัน ให้ถือเป็นเหมืองเดียวกันในการมีคนงานทําการ และเวลาทําการดังเกณฑ์ที่กล่าว
ข้างต้น 

ผู้ถือประทานบัตรหลายคนที่มีเขตเหมืองแร่ติดต่อกันอาจร่วมโครงการทําเหมืองเป็น
เหมืองเดียวกันได้ โดยย่ืนคําขอและรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*  ใน
การนี้ ให้ใช้เกณฑ์มีคนงานทําการ และเวลาทําการเสมือนเป็นเหมืองเดียวกันดังกล่าวข้างต้น 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ถือประทานบัตรในระยะเวลาหนึ่งปีแรกนับแต่
วันได้รับประทานบัตร หากได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง๗๘ 

 
มาตรา ๖๑๗๙  ถ้าผู้ถือประทานบัตรไม่สามารถทําเหมืองตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 

๖๐ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
หยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตหรือบางส่วนของเขตเหมืองแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่* เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*จะออกใบอนุญาตหยุดการทําเหมืองให้ผู้ถือ
ประทานบัตรได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี 

 
                                                 

๗๗ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๘ มาตรา ๖๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๙ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๒  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใกล้ทางหลวง หรือทางน้ํา
สาธารณะภายในระยะห้าสิบเมตร เว้นแต่ประทานบัตรกําหนดไว้ให้ทําได้ หรือได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรปิดก้ัน ทําลาย หรือกระทําด้วยประการใดให้

เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ําสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรทดน้ํา หรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ไม่ว่า

จะอยู่ภายใน หรือภายนอกเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่* และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

คําขอรับใบอนุญาตทดน้ํา หรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ให้แสดงแผนที่ และ
วิธีการที่จะทดน้ํา หรือชักน้ําโดยละเอียด 

 
มาตรา ๖๕  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*มีอํานาจออกใบอนุญาตให้ผู้

ถือประทานบัตรในเขตเหมืองแร่รายหนึ่งทําทาง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ํา หรือทางถ่ายน้ําขุ่นข้น 
หรือมูลดินทรายผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่นได้ แต่ถ้าได้ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้น
เพราะการนั้น ผู้ถือประทานบัตรซึ่งได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องรับผิดใช้ค่าทดแทน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีจําเป็นรัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรใน

เขตเหมืองแร่รายหนึ่งปล่อยน้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทรายเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทาน
บัตรรายอื่นได้ เมื่อเขตที่จะเก็บขังน้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนั้นเป็นที่ซึ่งขุดเอาแร่แล้ว หรือเป็นที่ซึ่ง
ไม่มีแร่พอทําเหมือง แต่ถ้าได้ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นเพราะการนั้น ผู้ถือประทานบัตรซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตดังกล่าวต้องรับผิดใช้ค่าทดแทน 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่แทนผู้ถือประทาน
บัตรรายที่ถูกใช้เนื้อที่สําหรับเนื้อที่ที่ใช้เก็บขังน้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนั้น 

 
มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรปล่อยน้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทราย อันเกิดจาก

การทําเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร่ เว้นแต่น้ํานั้นจะมีความขุ่นข้น หรือมูลดินทรายไม่เกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเป็น รัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตยกเว้นการบังคับตามวรรคหนึ่งได้ 
โดยกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๘  น้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทรายที่ผู้ถือประทานบัตรปล่อยออกนอกเขต

เหมืองแร่ แม้ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ แล้วก็ดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดการป้องกันมิให้น้ําขุ่นข้น 
หรือมูลดินทรายนั้นไปทําให้ทางน้ําสาธารณะตื้นเขิน หรือเสื่อมประโยชน์แก่การใช้ทางน้ํานั้น 

ในกรณีจําเป็นรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดทางน้ําสาธารณะ เพื่อให้ผู้ถือ
ประทานบัตรรายหนึ่งหรือหลายรายใช้เป็นที่สําหรับปล่อยถ่ายน้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทราย โดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรเสียค่าตอบแทนเพื่อคุ้มค่าบํารุงรักษาและชดใช้ความเสียหาย และกําหนด
เงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๙  ในการทําเหมืองหรือแต่งแร่ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรกระทําหรือละ

เว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษ หรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
หรือทรัพย์สิน 

 
มาตรา ๗๐  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในเขตเหมืองแร่เพื่อตรวจการทํา

เหมืองได้ทุกเวลา ให้ผู้ครอบครองเขตเหมืองแร่นั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ถือประทานบัตรให้จัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการทําเหมืองหรือแต่งแร่ได้ 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เห็นว่าการทํา

เหมืองหรือแต่งแร่จะเป็นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน ให้มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ถือ
ประทานบัตรให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขวิธีการทําเหมืองหรือแต่งแร่ตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกัน
อันตรายนั้นได้ และมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้หยุดการทําเหมืองหรือแต่งแร่เสียทั้งสิ้น หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๗๒  บรรดาขุม หลุม หรือปล่อง ที่ไม่ได้ใช้ในการทําเหมืองแล้ว ให้ผู้ถือ

ประทานบัตรจัดการถม หรือทําที่ดินให้เป็นตามเดิมเสียทุกแห่ง ไม่ว่าประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุแล้ว
หรือไม่ เว้นแต่ประทานบัตรได้กําหนดเป็นอย่างอื่น หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*จะ
ได้สั่งเป็นหนังสือกําหนดเป็นอย่างอื่นด้วยความเห็นชอบของอธิบดี 

ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*
มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือประทานบัตรนั้นจัดการถม หรือทําที่ดินให้เป็นตามเดิม ผู้ถือประทาน
บัตรต้องปฏิบัติให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

 
มาตรา ๗๓  ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่ เฉพาะแต่ 
(๑) ทําเหมืองและขายแร่ที่ระบุในประทานบัตร ส่วนแร่อ่ืนซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก

การทําเหมืองนั้น ผู้ถือประทานบัตรจะขายได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
(๒) ปลูกสร้างอาคาร หรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการทําเหมือง รวมทั้งการแต่งแร่

หรือการเก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทราย 
(๓) ใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่ที่ขุดเอาแร่แล้ว หรือที่มีแร่ไม่สมบูรณ์พอที่จะเปิดการทํา

เหมืองเพื่อเกษตรกรรมในระหว่างอายุประทานบัตร  แต่ทั้งนี้ เมื่อสิ้นอายุประทานบัตรแล้วมิให้ถือว่า
เป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง 

(๔) นําคดีขึ้นสู่ศาลในกรณีที่มีผู้โต้แย้งหรือขัดขวางสิทธิในการทําเหมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ความใน (๒) และ (๓) มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน เว้นแต่เป็น
การกระทําในเขตพื้นที่ที่ตนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง๘๐ 

 
มาตรา ๗๔  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรนําหรือยอมให้ผู้อ่ืนนํามูลแร่ตลอดจนมูลดิน

ทรายออกจากเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๗๕๘๑  ประทานบัตรให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถือประทานบัตร และให้คุ้มถึงลูกจ้าง

ของผู้ถือประทานบัตรด้วย 
 
มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรยอมให้ผู้ อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง ไม่ว่า

เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือผู้ที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และเลิก
รับช่วงการทําเหมือง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง๘๒ 

 
มาตรา ๗๗  เมื่อผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง ให้ย่ืนคํา

ขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ระบุบุคคลผู้จะรับช่วงการทําเหมืองในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ภายในอายุของประทานบัตร และส่วนของเขตเหมืองแร่ที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง 

รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้มีการรับช่วงการทํา
เหมืองได้ตามท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร และในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได้ ผู้ถือ
ประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมืองดังกล่าวในวรรคหนึ่ง คงมีหน้าที่และความรับผิดตาม
กฎหมาย และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายเสมือนเป็นผู้ถือ
ประทานบัตรด้วย 

 
มาตรา ๗๘  ผู้ถือประทานบัตรผู้ใดประสงค์จะโอนประทานบัตรให้แก่ผู้อ่ืน ให้ผู้ถือ

ประทานบัตร และผู้จะรับโอนยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เพื่อเสนอ
ตามลําดับไปยังรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีได้สั่งอนุญาตให้โอนได้ และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้ชําระหนี้สิน
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ค้างชําระแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*แล้ว จึงจะทําการโอน
ประทานบัตรนั้นได้ 

 
มาตรา ๗๙  ในการโอนประทานบัตร ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้จะรับโอนหรือ

ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจ นําประทานบัตรและเอกสารเกี่ยวกับการทําเหมืองมาจดทะเบียนการโอนต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 

 
                                                 

๘๐ มาตรา ๗๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๑ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๘๒ มาตรา ๗๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘๐  ในการโอนประทานบัตร นอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคํา
ขอโอน และค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทํา
เหมืองที่ตนพึงได้รับอีกด้วย 

ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง ให้เรียกเก็บเฉพาะแต่ในส่วนที่
เป็นค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองตามประทานบัตร โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สิน
อ่ืน 

ในกรณีที่ผู้โอนแจ้งว่าไม่มีค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง หรือในกรณีที่เจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เห็นว่าค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองที่แจ้งตํ่ากว่าที่ควร 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ประเมินค่าสิทธิทําเหมืองที่จะโอนตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกําหนด และให้นําจํานวนเงินค่าสิทธิทําเหมืองตามที่ประเมินนั้นมาคํานวณเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองตามที่ประเมินนั้น 

การโอนประทานบัตรอันเป็นการให้โดยเสน่หาแก่บิดา มารดา สามี ภริยา หรือ
ผู้สืบสันดานของผู้โอนเอง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรตาย ให้ทายาทย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เพื่อรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันผู้ถือ
ประทานบัตรตาย มิฉะนั้นให้ถือว่าประทานบัตรนั้นสิ้นอายุเมื่อครบเก้าสิบวันนั้น 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด ผู้รับโอนไม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

ในกรณีที่ทายาทของผู้ถือประทานบัตรยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทําเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทาน
บัตร แต่ถ้ารัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าทายาทนั้นไม่สมควรจะเป็นผู้รับโอนประทานบัตร รัฐมนตรีจะมี
คําสั่งไม่อนุญาตให้รับโอนก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าประทานบัตรนั้นสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้งคําสั่ง
นั้นจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นําความในสาม
วรรคก่อนมาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให้

ล้มละลาย ประทานบัตรนั้นเป็นอันสิ้นอายุ 
 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรเป็นนิติบุคคล และสภาพนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

ประทานบัตรนั้นเป็นอันสิ้นอายุ 
 
มาตรา ๘๔  ผู้ถือประทานบัตรอาจเวนคืนประทานบัตรได้โดยยื่นคําขอและมอบ

ประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*  ในกรณีเช่นนี้ ให้ประทานบัตรนั้นสิ้นอายุ
เมื่อครบกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ได้รับคําขอ
เวนคืนประทานบัตรนั้น เว้นแต่ผู้ถือประทานบัตรกับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*จะตก
ลงกันให้สิ้นอายุในระยะเวลาน้อยกว่านั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ และเจ้า

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ไม่อาจติดต่อถึงได้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตร
นั้นเสียได้ 

 
มาตรา ๘๖  ผู้ถือประทานบัตรใดไม่ชําระหนี้อันพึงต้องชําระตามพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้ชําระแล้ว และไม่ชําระ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับคําบอกกล่าว รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได้ 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตรใด ประทานบัตรนั้นเป็น

อันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้งคําสั่งนั้นจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
 
มาตรา ๘๘  เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ใน

กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรยื่นคําขอต่ออายุ และยังมิได้มีการปฏิเสธของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๔ 
 

หมวด ๔/๑ 
การทําเหมืองใต้ดิน๘๓ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๘๘/๑๘๔  ให้นําบทบัญญัติในหมวดอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับ

การทําเหมืองใต้ดินเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๘๘/๒๘๕  การทําเหมืองใต้ดินต้องทําในระดับความลึกที่ปลอดภัย โดย

พิจารณาจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา รวมทั้งวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ในแต่ละ
พ้ืนที่ และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 

 
มาตรา ๘๘/๓๘๖  การทําเหมืองใต้ดินผ่านใต้ดินของที่ดินใดที่มิใช่ที่ว่าง หากอยู่ใน

ระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร ผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตที่ดินนั้นได้ 
                                                 

๘๓ หมวด ๔/๑ มาตรา ๘๘/๑ ถึงมาตรา ๘๘/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๘๔ มาตรา ๘๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๕ มาตรา ๘๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๖ มาตรา ๘๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๘๘/๔๘๗  เขตเหมืองแร่ตามประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินต้องไม่รุกล้ําเข้าไป

ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ในกรณีที่พบว่าการทําเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร่ จะส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสําคัญโดยมิอาจแก้ไขหรือฟื้นฟูได้ ให้รัฐมนตรีกําหนดเป็นเงื่อนไขในประทาน
บัตรมิให้ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้น 

 
มาตรา ๘๘/๕๘๘  การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอประทานบัตรเสนอคําขอโดยถูกต้องตามเงื่อนไขในมาตรา ๘๘/๖ 
(๒) รัฐมนตรีได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่ง โดย

ถูกต้อง 
(๓) รัฐมนตรีได้กําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคสอง โดย

ถูกต้อง 
 

ส่วนที่ ๒ 
การกําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน 

   
 
มาตรา ๘๘/๖๘๙  คําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน ต้องประกอบด้วย รายละเอียด

การทําเหมือง แผนผัง โครงการที่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดในประกาศกระทรวง ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึก และมาตรการทางเทคนิค ตามมาตรา ๘๘/๒ 
(๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘๘/๔ วรรคสอง 
(๓) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขป ทั้งทางเลือกทาง

วิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีอยู่โดยทั่วไป และทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะนํามาใช้ พร้อม
เหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 

(๔) ข้อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีการในการทําเหมือง การแต่งแร่ และการฟื้นฟูพ้ืนที่
ภายหลังการทําเหมืองใต้ดินโดยสังเขป ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่อาจกระทบต่อการดํารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

(๕) ข้อเสนอเพื่อการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทําเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) ที่ระบุถึงจํานวนกองทุนสนับสนุน และระเบียบการตรวจสอบการทําเหมือง
ที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการทําเหมือง
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๘๘/๑๑ 
                                                 

๘๗ มาตรา ๘๘/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘ มาตรา ๘๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๙ มาตรา ๘๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) เส้นทางขนส่ง และแหล่งน้ําที่จะใช้ในโครงการ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะพัฒนาขึ้น
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการทําเหมืองใต้ดินใน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ทั้งของชุมชน และธรรมชาติ 

(๗) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา ๘๘/๑๓ ที่ระบุถึงวงเงินและ
ระยะเวลาเอาประกันไว้โดยชัดเจน 

 
มาตรา ๘๘/๗๙๐  เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ขอประทาน

บัตรทําเหมืองใต้ดินใดได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ให้รัฐมนตรีประมวลข้อมูลต่อไปนี้ เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสีย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประกอบการกําหนดเงื่อนไขอันจําเป็นในประทานบัตรต่อไป 

(๑) ข้อมูลโครงการที่ย่ืนประกอบคําขอประทานบัตรตามมาตรา ๘๘/๖ 
(๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบกับความเห็นของผู้

พิจารณารายงาน 
เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง และได้รับรายงานจากคณะกรรมการ

จัดการรับฟังแล้ว ให้รัฐมนตรีพิจารณารายงานนั้นแล้ววินิจฉัยกําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ อย่างน้อยในทุกรายการตามที่
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงที่ออกประกาศตามมาตรา ๘๘/๖ 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟังความ
คิดเห็นที่จัดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ แต่หากพบว่ารายงานหรือข้อมูลใน
ปัญหาใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ หรือการจัดรับฟังไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาดในสาระสําคัญก็ให้สั่ง
การแก้ไข แล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติต่อไป 

(๓) นอกจากคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตาม (๑) แล้ว เงื่อนไขในประทานบัตรต้อง
ครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมด ที่ผู้ขอประทานบัตรได้เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานประกอบคําขอประทานบัตรตามมาตรา ๘๘/๖ และให้รวมถึงเงื่อนไข
หรือมาตรการเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
มาตรา ๘๘/๘๙๑  การแก้ไขเงื่อนไขในประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินที่กําหนดขึ้นตาม

มาตรา ๘๘/๗ ให้นําบทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือการรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองตามมาตรา ๘๘/๑๑ วรรคหนึ่ง เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียโดยทั่วไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่ง 

 
ส่วนที่ ๓ 

สิทธิมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
   

                                                 
๙๐ มาตรา ๘๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๑ มาตรา ๘๘/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๘๘/๙๙๒  เมื่อผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินรายใด 

เห็นสมควรให้มีการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโครงการทําเหมืองใต้ดินของตน ให้ย่ืน
คําขอต่ออธิบดีเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการรับไปดําเนินการจัดประชุมปรึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขอ 

ประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุถึงกฎเกณฑ์และขั้นตอนต่อไปนี้ 
(๑) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้นที่จะนําเข้าสู่การปรึกษาจะต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอันจําเป็น และประเด็นปัญหาโดยชัดเจน 
(๒) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย และ

การได้มาซึ่งตัวแทนที่จะเข้าร่วมปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้มีสิทธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่นั้น 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นซึ่งจะต้องมี
ตัวแทนราชการส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย 

(๔) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศเชิญโดยทั่วไปให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและระยะเวลาล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) ศึกษาข้อมูลตามสมควร 

 
มาตรา ๘๘/๑๐๙๓  เมื่อต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘๘/๗ วรรค

หนึ่งครั้งใด ให้อธิบดีจัดต้ังกองทุนขึ้นสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ
ทําเหมืองใต้ดินตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) โดยมีแหล่งเงินทุนมาจาก 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอประทานบัตรตามอัตราที่กําหนดในประกาศ
กระทรวง 

(๒) เงินอุดหนุนจากกองทุนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 
อัตราค่าใช้จ่ายตาม (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเสนอและรับรองโครงการ 

และระเบียบการรับและจ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
 
มาตรา ๘๘/๑๑๙๔  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน

รายใด ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) เพื่อตกลงกําหนดตัวบุคคลผู้
มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองตามระเบียบที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร 

ให้ผู้ถือประทานบัตรจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือผู้
มีสิทธิตรวจสอบ เป็นอัตราตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร ภายในสามสิบวันนับแต่ได้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบ
แล้ว ให้อธิบดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ต่อเมื่อได้รับคํารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบแล้ว 
                                                 

๙๒ มาตรา ๘๘/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๓ มาตรา ๘๘/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๔ มาตรา ๘๘/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วาระการทํางานของผู้มีสิทธิตรวจสอบ เงื่อนไข และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) การเก็บรักษา
กองทุน คุณสมบัติมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ และระเบียบการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

 
ส่วนที่ ๔ 

การคุ้มครองสทิธิในอสังหาริมทรัพย ์
   

 
มาตรา ๘๘/๑๒๙๕  การทําเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร่ในลักษณะ

ดังต่อไปนี้ ถือเป็นการทําให้เสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้น ผู้เสียหายย่อมเรียกให้ผู้ถือ
ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินระงับการกระทํา และจัดการแก้ไขตามที่จําเป็นเพื่อป้องปัดภยันตรายอัน
อาจเกิดขึ้นได้ 

(๑) การทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในเงื่อนไข
ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน และไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร 

(๒) การทําเหมืองใต้ดินไม่ว่าในระดับความลึกใดที่มีวิธีการทําเหมืองตามหลัก
วิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อประกันความม่ันคงของชั้นดิน ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทาน
บัตรทําเหมืองใต้ดิน 

 
มาตรา ๘๘/๑๓๙๖  ในกรณีที่พ้ืนดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร่ของประทานบัตรทํา

เหมืองใต้ดินทรุดตัวลง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ให้นํา
หลักความรับผิดต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น 

(๑) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดขึ้นจากการทําเหมืองใต้ดิน 
(๒) หากเป็นที่ยุติว่าการทําเหมืองใต้ดินเป็นต้นเหตุแห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้น 

ให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทําเหมือง
ร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในทุกกรณี และหากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหายแล้ว ให้ใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินได้ 

 
หมวด ๕ 

การขุดหาแร่รายย่อย และการร่อนแร่ 
   

 
มาตรา ๘๙  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาแร่รายย่อย หรือร่อนแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

ขุดหาแร่รายย่อย หรือใบอนุญาตร่อนแร่ 
 

                                                 
๙๕ มาตรา ๘๘/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๖ มาตรา ๘๘/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๐  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือใบอนุญาตร่อน
แร่ ให้ย่ืนคําขอต่อนายอําเภอท้องที่ แล้วให้นายอําเภอท้องที่ส่งเรื่องไปให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่* หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาออกใบอนุญาต 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออก
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือใบอนุญาตร่อนแร่ และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้ 

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือใบอนุญาตร่อนแร่ ให้มีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปีที่ออก 

 
มาตรา ๙๑  หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือ

ใบอนุญาตร่อนแร่ การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ ทวิ 

การขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน๙๗ 
   

 
มาตรา ๙๑ ทวิ๙๘  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินลึกกว่าระดับที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน 
เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยส่วนตัวของประชาชนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ให้รัฐมนตรี

มีอํานาจกําหนดระดับความลึกของการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินให้ลึกกว่าระดับที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ได้ โดยต้องระบุเขตท้องที่และระดับความลึกให้ชัดเจน และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ตรี ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตขุด
เจาะน้ําเกลือใต้ดิน ในการอนุญาตผู้ออกใบอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้ และให้
ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออก 

 
มาตรา ๙๑ ตรี๙๙  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการทรุดตัวของดิน และในการ

ป้องกันมิให้มีผลกระทบทางสภาวะสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน ให้รัฐมนตรีมี
อํานาจกําหนดท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเป็นเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน พร้อมทั้งกําหนดระดับ
ความลึกขั้นตํ่าที่จะมีการอนุญาตให้ขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินในเขตควบคุมดังกล่าวนอกเหนือไปจาก
ระดับความลึกตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๙๑ ทวิได้ 

                                                 
๙๗ หมวด ๕ ทวิ มาตรา ๙๑ ทวิ ถึง มาตรา ๙๑ อัฎฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙๘ มาตรา ๙๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙๙ มาตรา ๙๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การกําหนด การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน และ
การกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงระดับความลึกขั้นตํ่าที่ประกาศกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินในเขตควบคุมการขุดเจาะ
น้ําเกลือใต้ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินในเขตควบคุมดังกล่าว ในการอนุญาตผู้ออก
ใบอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้ และให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่ออก 

 
มาตรา ๙๑ จัตวา๑๐๐  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในเขตที่ได้รับอนุญาตให้

ขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินได้ทุกเวลาเพื่อตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ครอบครองเขตที่ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินนั้น
อํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี  ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้ครอบครองให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ 

 
มาตรา ๙๑ เบญจ๑๐๑  ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เห็นว่า 

การดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตอาจเป็นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
หยุดการกระทํานั้นได้ตามท่ีเห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายนั้น 

 
มาตรา  ๙๑  ฉ๑๐๒  ให้นํ าบทบัญญั ติ ในหมวด  ๑  บททั่ ว ไป  และหมวด  ๒ 

คณะกรรมการ มาใช้บังคับกับการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินตามหมวดนี้ โดยให้ถือเสมือนหนึ่งว่า
ใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินเป็นประทานบัตร 

มิให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ ถึงหมวด ๑๑ มาใช้บังคับกับการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน 
น้ําเกลือใต้ดิน และเกลือที่ได้มาจากน้ําเกลือใต้ดินตามหมวดนี้ 

 
มาตรา ๙๑ สัตต๑๐๓  คุณสมบัติของผู้ ย่ืนคําขอ จํานวนเนื้อที่ของแต่ละคําขอ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน การออกใบอนุญาต การ
โอนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําเกลือใต้ดิน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๑ อัฏฐ๑๐๔  ผู้รับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินต้องชําระค่าภาคหลวงแร่

ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ก่อนที่จะขนน้ําเกลือใต้ดิน หรือเกลือที่ได้มาจาก
                                                 

๑๐๐ มาตรา ๙๑ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐๑ มาตรา ๙๑ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐๒ มาตรา ๙๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐๓ มาตรา ๙๑ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐๔ มาตรา ๙๑ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

น้ําเกลือใต้ดินออกจากเขตที่ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต เว้น
แต่จะเป็นการขนไปยังสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือสถานที่ที่เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ได้อนุญาตในภายหลังแต่ต้องวางเงินประกัน หรือจัดให้ธนาคารเป็นผู้ค้ํา
ประกันการชําระค่าภาคหลวงไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีที่มีการซื้อขายน้ําเกลือใต้ดิน หรือเกลือที่ได้มาจากน้ําเกลือใต้ดินที่ตกเป็น
ของแผ่นดินแต่ยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ ผู้ซื้อต้องชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับน้ําเกลือใต้ดิน หรือ
เกลือที่ได้มาจากน้ําเกลือใต้ดินดังกล่าวในขณะที่ซื้อ 

 
หมวด ๖ 

การซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร ่
   

 
มาตรา ๙๒๑๐๕  ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อแร่เพื่อประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตซื้อ

แร่จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การซื้อแร่จากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
(๒) การซื้อโลหะที่ได้จากโลหกรรม 
(๓) การซื้อแร่ตามชนิดและสภาพของแร่ที่แต่งจนสามารถนําไปผสมกับวัตถุอ่ืน หรือ

นําไปประกอบกิจการสําเร็จรูปได้ ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙๓  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตซื้อแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ที่ผู้ขอจะตั้งสถานที่ซื้อแร่ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เป็นผู้ออกใบอนุญาตซื้อแร่  ในการนี้ ให้

กําหนดสถานที่ซื้อแร่ และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตซื้อแร่ก็ได้ 
ใบอนุญาตซื้อแร่ให้มีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออก 
 
มาตรา ๙๔  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ซื้อแร่ในที่ อ่ืนนอกสถานที่ที่ระบุใน

ใบอนุญาตซื้อแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่* 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ผู้ใดประสงค์จะให้ผู้อ่ืนรับซื้อแร่นอกสถานที่
ให้แก่ตน จะต้องระบุช่ือผู้รับซื้อแร่นั้นเพื่อขอรับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ด้วย 

การขอและการออกใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ ให้นํามาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตซื้อแร่ 
 

                                                 
๑๐๕ มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๕  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
ที่ระบุในใบอนุญาตซื้อแร่ และในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ต้องแสดงรายชื่อผู้ที่ระบุให้
รับซื้อแร่นอกสถานที่ให้แก่ตนถ้ามี ไว้ในที่ที่แสดงใบอนุญาตซื้อแร่ด้วย 

ผู้ซื้อแร่นอกสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตซื้อแร่ต้องมีใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ติด
ตัวไปด้วยในขณะที่ซื้อแร่ 

 
มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตซื้อแร่จะโอนกันมิได้ 
 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ตาย ถ้าทายาท หรือผู้จัดการมรดก

ประสงค์จะซื้อแร่ต่อไปตามใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอซื้อแร่ตามใบอนุญาตของผู้ตายภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันผู้รับใบอนุญาตตาย พร้อมกับแสดงสิทธิในการรับมรดกหรือจัดการมรดกนั้น เจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ผู้ย่ืนคําขอซื้อแร่ต่อไปตามใบอนุญาตนั้น
ได้ 

ในกรณีที่ทายาท หรือผู้จัดการมรดกได้ย่ืนคําขอซื้อแร่ตามใบอนุญาตของผู้ตาย
ภายในกําหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ก็ให้ทายาท หรือผู้จัดการมรดกนั้นซื้อแร่ต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*สั่งไม่อนุญาต ถ้าไม่มีทายาท หรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอซื้อแร่
ตามใบอนุญาตของผู้ตายภายในกําหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ใบอนุญาตซื้อแร่นั้นเป็นอันสิ้นอายุนับแต่
วันครบกําหนดสามสิบวันจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นําความใน
สองวรรคก่อนมาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
ใบอนุญาตซื้อแร่นั้นเป็นอันสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตซื้อแร่ เป็นนิ ติบุคคล และสภาพนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
ใบอนุญาตซื้อแร่นั้นเป็นอันสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๙๘  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ซื้อ

แร่ เว้นแต่ผู้ขายแร่จะได้ 
(๑)๑๐๖ มอบเอกสารตามแบบพิมพ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*

ให้เพื่อแสดงว่าแร่ที่ขายนั้นเป็นแร่ที่ได้มาโดยประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรเลขที่เท่าใด และ
มีลายมือชื่อของผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว หรือของผู้ถือประทานบัตรนั้น หรือของตัวแทนซึ่งได้จด
ทะเบียนไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ในเอกสารนั้น 

(๒) มอบเอกสารตามแบบพิมพ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่*ให้
เพื่อแสดงว่า แร่ที่ขายนั้นเป็นแร่ของผู้ขายแร่ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ที่ได้มาโดยใบอนุญาตเลขที่
เท่าใด และมีลายมือชื่อของผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ หรือของตัวแทนซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ในเอกสารนั้น 

                                                 
๑๐๖ มาตรา ๙๘ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) มอบเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขาย
นั้น หรือ 

(๔) แสดงใบอนุญาตร่อนแร่ และแสดงได้ว่าแร่ที่ขายนั้นเป็นแร่ที่ได้มาโดยไม่เกิน
ปริมาณตามใบอนุญาตนั้น 

เอกสารที่ผู้ขายแร่มอบให้ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) นั้น ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ต้องเก็บไว้
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันซื้อแร่ 

เอกสารที่ผู้ขายแร่แสดงตาม (๔) ให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่บันทึกการซื้อแร่นั้นลงไว้ใน
รายการขายแร่ในใบอนุญาตร่อนแร่ แล้วคืนใบอนุญาตนั้นให้ผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ไปทันที 

 
มาตรา ๙๙  ห้ามมิให้ผู้ใดขายแร่ เว้นแต่ผู้นั้นเป็น 
(๑)๑๐๗ ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผู้ถือประทานบัตร หรือตัวแทนของบุคคล

ดังกล่าวซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* ขายแร่ที่ได้มาจากการทํา
เหมืองตามประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรนั้น 

(๒ ) ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ หรือตัวแทนซึ่ งได้จดทะเบียนไว้ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือเป็นเจ้าของแร่ซึ่งแร่นั้นได้มาจากผู้รับ
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ 
(๕) ผู้รับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายนั้น หรือ 
(๖) ผู้ขายโลหะที่ได้จากโลหกรรม 
 
มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิขายแร่ตามมาตรา ๙๙ ขายแร่แก่บุคคลใด นอกจาก

ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ เว้นแต่เป็นแร่ที่ได้มาจากการขุดหาแร่ราย
ย่อย หรือเป็นโลหะที่ได้จากโลหกรรม หรือเป็นแร่ที่ส่งขายนอกราชอาณาจักรโดยตรง 

 
มาตรา ๑๐๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บแร่ในทางธุรกิจ ณ ที่ใด ๆ เว้นแต่จะเก็บในสถานที่ซึ่ง

ผู้เก็บได้รับอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* หรือเป็นแร่ที่มีไว้
ในครอบครองได้ตามมาตรา ๑๐๕ 

 
มาตรา ๑๐๒  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้า

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เป็นผู้ออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 

และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้ 
ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ให้มีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออก 
 

                                                 
๑๐๗ มาตรา ๙๙ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐๓  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้
เมื่อปรากฏว่าได้มีการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้แจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็น
อันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้งคําสั่งนั้น 

ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนต่อรัฐมนตรี 
โดยย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับแจ้งคําสั่ง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว จะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนด
สองปีนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๑๐๘  เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรจะประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดให้แร่ชนิดใดในปริมาณเท่าใดเป็นแร่ที่จะให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บ ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ได้ แต่ต้องเป็นแร่ที่ได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนตามมาตรา 
๑๐๔ แล้ว 

 
มาตรา ๑๐๓ ตรี๑๐๙  เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอันที่จะส่งเสริมการทําเหมือง 

และควบคุมการเก็บรักษาแร่ที่ผู้ทําเหมืองผลิตได้เกินปริมาณที่ทางราชการอนุญาตให้ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรในขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ย่ืนคําร้องเป็นหนังสือขอให้กําหนดสถานที่เก็บแร่ เขตแต่งแร่ หรือ
เขตโลหกรรมตามใบอนุญาตของตนเป็นสถานที่ฝากแร่ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให้สถานที่ หรือเขต
ของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นสถานที่ฝากแร่ได้  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความจําเป็น และปริมาณแร่ในแต่
ละท้องที่ สภาพของสถานที่และความเหมาะสม และจะกําหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่
ฝากแร่ หรือกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ซึ่งสถานที่เก็บแร่ เขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมของตน แล้วแต่กรณี 
เป็นสถานที่ฝากแร่ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ในการกําหนดสถานที่ฝากแร่ตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี 
ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ที่ซื้อแร่จาก

ผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ อาจนําแร่ที่ได้จากการทําเหมือง หรือแร่ที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ทาง
ราชการอนุญาตให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในขณะใดขณะหนึ่ง ไปฝากไว้ ณ สถานที่ฝากแร่ได้  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การชําระค่าภาคหลวงแร่ การมีแร่ไว้ในครอบครอง และการขนแร ่
   

                                                 
๑๐๘ มาตรา ๑๐๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๙ มาตรา ๑๐๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๐๔๑๑๐  ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อ

แร่ ผู้ครอบครองแร่อ่ืนที่ได้จากการแต่งแร่ หรือผู้ประกอบโลหกรรม ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร รวมทั้งแร่อ่ืนที่
เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง ให้ครบถ้วนตามปริมาณแร่ก่อนที่จะขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ 

(๒) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ได้ซื้อแร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ ต้องชําระ
ค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ที่ซื้อในเดือนที่แล้วมาภายในวันที่ห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อ 

(๓) ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อ
แร่ ที่ซื้อแร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ ขนแร่ไปยังเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมของตนเอง หรือเขต
แต่งแร่หรือเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลดังกล่าวจะขอผัดการ
ชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ก่อนจนกว่าจะแต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรมนั้นแล้วเสร็จก็ได้ แต่ต้องวางเงิน
ประกัน หรือจัดให้ธนาคารซึ่งอธิบดีเห็นชอบเป็นผู้ค้ําประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ต่อเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ตามท่ีเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*กําหนด 

(๔) ในกรณีที่นําแร่มาแต่งและได้แร่อย่างอื่นด้วย ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับ
แร่ที่แต่งได้ พร้อมกับการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ 

(๕) ในกรณีที่ตะกรันมีแร่ชนิดอ่ืนที่ยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่มาก่อนเจือปนอยู่เกิน
ปริมาณท่ีอธิบดีกําหนด ผู้ประกอบโลหกรรมต้องชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ที่เจือปนตามปริมาณ
ที่คํานวณได้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม 

ในกรณีที่มีการซื้อขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หากปรากฏว่าแร่นั้นเป็นแร่ที่ยังมิได้
ชําระค่าภาคหลวงแร่ ผู้ซื้อต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
สําหรับแร่ดังกล่าว พร้อมกับการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ 

 
มาตรา ๑๐๔ ทวิ๑๑๑  ผู้ที่นําแร่ไปฝากไว้ ณ สถานที่ฝากแร่ตามมาตรา ๑๐๓ ตรี จะ

ขอผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ก่อนก็ได้  ทั้งนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๕๑๑๒  ห้ามมิให้ผู้ใดมีแร่ไว้ในครอบครองแต่ละชนิดเกินสองกิโลกรัม เว้น

แต่ 
(๑) เป็นแร่ที่ได้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง หรือเป็นแร่ที่ได้รับการยกเว้นตาม

มาตรา ๑๐๓ ทวิ 
(๒) เป็นแร่ที่ได้มาจากการสํารวจแร่เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัยไม่เกินปริมาณท่ี

กําหนดไว้ในอาชญาบัตร 
(๓) เป็นแร่ที่ได้มาจากการทําเหมืองในเขตเหมืองแร่ที่เก็บแร่นั้นไว้ 

                                                 
๑๑๐ มาตรา ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๑ มาตรา ๑๐๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๑๒ มาตรา ๑๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) เป็นแร่ที่ได้รับใบอนุญาตขนแร่ให้ขนมาเก็บในสถานที่เก็บแร่ตามใบอนุญาตตั้ง
สถานที่เก็บแร่ 

(๕) เป็นแร่ที่อยู่ในระหว่างขนแร่ตามใบอนุญาตขนแร่ หรือเป็นแร่ที่อยู่ในสถานที่พัก
แร่ตามท่ีกําหนดไว้ในใบอนุญาตขนแร่ 

(๖) เป็นแร่ในสถานที่ซื้อแร่ ซึ่งแร่นั้นได้มาตามเอกสารที่กําหนดไว้ในมาตรา ๙๘ 
(๗) เป็นแร่ที่ได้รับใบอนุญาตขนแร่ให้ขนมาแต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรมในเขต

แต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมนั้น 
(๘) เป็นแร่ที่ได้มาตามใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือใบอนุญาตร่อนแร่ หรือได้มา

ตาม (๓) วรรคสอง ของมาตรา ๙๒ 
(๙) เป็นแร่ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันวิจัยเอกชนที่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 
(๑๐) เป็นแร่ที่อธิบดีอนุญาตเป็นหนังสือให้มีไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ

ราย หรือ 
(๑๑) เป็นแร่ในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ ปฏิมากร หรือ

ผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรม หรืออุตสาหกรรม 
(๑๒)๑๑๓ เป็นแร่ที่ได้รับใบอนุญาตขนแร่ให้ขนไปฝากไว้ ณ สถานที่ฝากแร่ตาม

มาตรา ๑๐๓ ตรี 
 
มาตรา ๑๐๖  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ให้ย่ืนคําขอต่อ

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เป็นผู้ออกใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง  

ในการนี้ ให้กําหนดสถานที่ที่จะมีแร่นั้นไว้ในครอบครอง และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตนั้น
ก็ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองจะมีแร่ไว้ในครอบครองได้แต่เฉพาะในสถานที่ที่
กําหนดไว้ในใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองนั้นเท่านั้น ในกรณีนี้ผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง
ไม่ต้องรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ แต่ต้องได้รับใบอนุญาตขนแร่เมื่อจะขนแร่ออกจากสถานที่นั้น 

ใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองให้มีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออก 
 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตาย ให้ถือว่าผู้มีแร่นั้น

ไว้ในครอบครองเป็นผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตนั้นต่อไปจนกว่าใบอนุญาตสิ้น
อายุ 

 
มาตรา ๑๐๘๑๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดขนแร่ในที่ใด เว้นแต่ 
(๑) เป็นแร่ที่ได้รับใบอนุญาตขนแร่ หรือเป็นแร่ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๐๓ 

ทวิ 
                                                 

๑๑๓ มาตรา ๑๐๕ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๑๔ มาตรา ๑๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) เป็นแร่ที่ได้รับมาจากการสํารวจแร่เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัยไม่เกินปริมาณที่
กําหนดไว้ในอาชญาบัตร 

(๓) เป็นการขนแร่ในเขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม ภายในสถานที่ซื้อแร่
ตามใบอนุญาตซื้อแร่ สถานที่เก็บแร่ หรือสถานที่พักแร่ 

(๔) ในกรณีขนแร่ของผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ 
หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ 

(๕) เป็นแร่ของเจ้าของแร่ ซึ่งแร่นั้นได้มาตาม (๑) หรือ (๓) วรรคสอง ของมาตรา 
๙๒ 

(๖) เป็นแร่ที่ขนแต่ละชนิดไม่เกินสองกิโลกรัม 
(๗) เป็นแร่เพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสถานวิจัยของเอกชนที่ได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากอธิบดี ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 
(๘) เป็นแร่ในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ ปฏิมากร หรือ

ผลผลิตจากกรรมวิธีของอุตสาหกรรม 
(๙) เป็นแร่ที่อธิบดีอนุญาตเป็นหนังสือให้ขนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือ 
(๑๐) เป็นโลหะที่ได้จากโลหกรรม นอกจากเป็นการขนออกจากเขตโลหกรรม 
 
มาตรา ๑๐๙  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขนแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* และต้องแสดงหลักฐานว่าแร่ที่ขอรับใบอนุญาตขนแร่นั้นได้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ หรือได้รับอนุญาตให้ผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่นั้นไว้ก่อนแล้ว๑๑๕ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เป็นผู้ออกใบอนุญาตขนแร่ และจะ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๐๑๑๖  ผู้รับใบอนุญาตขนแร่จะขนแร่จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง

ตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตได้แต่ละคราวตามปริมาณที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
การขนแร่เกินใบอนุญาตสําหรับแร่ชนิดใดจะกระทําได้เพียงใด และมีปริมาณเท่าใด

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การขนแร่เกินใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้ถือว่าแร่นั้นเป็นแร่ที่ขนตามที่ได้รับ

อนุญาตให้ขนแร่ แต่ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ สําหรับแร่ในปริมาณที่เกินนั้น 
การขนแร่เกินใบอนุญาตที่มิได้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้ถือว่าแร่ที่ขน

ทั้งสิ้นนั้นเป็นแร่ที่ขนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๑๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๒ ผู้รับใบอนุญาตขนแร่จะขนแร่ได้แต่เฉพาะ

ตามชนิดและสภาพที่ระบุในใบอนุญาต ถ้ามีแร่ชนิดอ่ืนเจือปนกับแร่ที่ขนอันมิใช่เป็นแร่ที่มีเจือปนอยู่
ตามธรรมชาติ ให้ถือว่าแร่ที่ขนทั้งสิ้นนั้นเป็นแร่ที่ขนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 

 
                                                 

๑๑๕ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๑๖ มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๒  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ ขนแร่ที่มีแร่ชนิดอ่ืนเจือปนอยู่ตาม
ธรรมชาติ ถ้าแร่ที่เจือปนนั้นเป็นแร่ที่ได้กําหนดชนิดและปริมาณการเจือปนไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่
ในใบอนุญาตจะได้ระบุชนิดของแร่ที่เจือปนนั้นไว้ และผู้รับใบอนุญาตขนแร่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงด้วย 

ในกรณีขนแร่ที่มีแร่ชนิดอ่ืนเจือปนอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าแร่ที่
ขนทั้งสิ้นนั้นเป็นแร่ที่ขนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับที่มีเขต

ติดต่อกัน หรือในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนโดยเขตเหมืองแร่เหล่านั้นติดต่อกัน และได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ให้ร่วมโครงการทําเหมืองเดียวกันแล้ว เพื่อ
ประโยชน์ตามความในหมวดนี้ ให้ถือว่าเขตเหมืองแร่เหล่านั้นเป็นเขตเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๑๓ ทวิ๑๑๗  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด

พ้ืนที่หรือสถานที่แห่งใดอันมีเขตกําหนดเป็นด่านตรวจแร่ได้ 
 

หมวด ๘ 
การแต่งแร่ 

   
 

มาตรา ๑๑๔๑๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* หรือเป็นผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่
ภายในเขตเหมืองแร่ 

ให้นํามาตรา ๑๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๕๑๑๙  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตแต่งแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้า

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เป็นผู้ออกใบอนุญาตแต่งแร่และจะ

กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
ใบอนุญาตแต่งแร่ให้มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันออก 

และจะต่ออายุก็ได้ครั้งละไม่เกินสามปีนับแต่วันต่อ 
ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่นั้น 
 
มาตรา ๑๑๖  ในการแต่งแร่ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่กระทําหรือละเว้น

กระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษ หรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
หรือทรัพย์สิน 
                                                 

๑๑๗ มาตรา ๑๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๑๙ มาตรา ๑๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๑๗  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในเขตแต่งแร่เพื่อตรวจการแต่งแร่

ได้ทุกเวลา ให้ผู้ครอบครองเขตแต่งแร่นั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ให้จัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจาก
การแต่งแร่ได้ 

 
มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เห็นว่าการแต่งแร่

จะเป็นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน ให้มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 
ให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขวิธีการแต่งแร่ตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายนั้นได้ และมีอํานาจ
สั่งเป็นหนังสือ หรือให้หยุดการแต่งแร่เสียทั้งสิ้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑๙  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแต่งแร่ เมื่อปรากฏว่าได้มีการฝ่า

ฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ
ความผาสุกของประชาชน 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้แจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็น
อันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้งคําสั่งนั้น 

ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนต่อรัฐมนตรี 
โดยย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับแจ้งคําสั่ง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว จะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนด
สองปีนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๙ 

การประกอบโลหกรรม 
   

 
มาตรา ๑๒๐  การประกอบโลหกรรมแร่ชนิดใด ปริมาณการผลิตขนาดใด และโดย

กรรมวิธีใด จะให้อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา  ๑๒๑   ห้ามมิ ให้ผู้ ใดประกอบโลหกรรมที่อยู่ ในความควบคุมตาม

พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบโลหกรรมที่ กําหนดยกเว้นโดย

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๒  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ย่ืนคําขอต่อ

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
อธิบดีเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใน

ใบอนุญาตก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาต แต่ไม่เกินยี่สิบห้า
ปีนับแต่วันออก และจะต่ออายุก็ได้แต่ต้องกําหนดเวลาไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันต่อ 

 
มาตรา ๑๒๓  ในการประกอบโลหกรรม ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

กระทําหรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษ หรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน 

 
มาตรา ๑๒๔  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในเขตโลหกรรมเพื่อตรวจการ

ประกอบโลหกรรมได้ทุกเวลา ให้ผู้ครอบครองเขตโลหกรรมนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี 
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้จัดการ
ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการประกอบโลหกรรมได้ 

 
มาตรา ๑๒๕  ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*เห็นว่าการ

ประกอบโลหกรรมจะเป็นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน ให้มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขวิธีการประกอบโลหกรรมตามที่เห็นว่าจําเป็น
เพื่อป้องกันอันตรายนั้นได้ และมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้หยุดการประกอบโลหกรรมเสียทั้งสิ้นหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒๖  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม เมื่อปรากฏ

ว่าได้มีการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้แจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็น
อันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้งคําสั่งนั้น 

ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนต่อรัฐมนตรี 
โดยย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่*ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับแจ้งคําสั่ง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ได้มีการอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรี ผู้อุทธรณ์อาจร้องขอ
อนุญาตต่อรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการประกอบโลหกรรมตามใบอนุญาตนั้นไปพลางก่อนในระหว่างรอคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีได้ คําสั่งอนุญาตให้ดําเนินการประกอบโลหกรรมไปพลางก่อนนั้น รัฐมนตรีจะ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ 

 
หมวด ๑๐ 

การคืนค่าภาคหลวงแร่ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๒๗๑๒๐  แร่ที่ได้ชําระค่าภาคหลวงแล้ว เมื่อผู้ใช้แร่นั้นพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ
รัฐมนตรีได้ว่าแร่นั้นได้นําไปใช้ภายในประเทศเพื่ออุตสาหกรรมอันมิใช่อุตสาหกรรมตามประเภทที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาว่าไม่อาจขอคืนค่าภาคหลวงแร่ได้ หรือแร่นั้นได้นําไปใช้
ภายในประเทศเพื่อพลังงาน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้คืนค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ผู้ใช้นั้นได้ 

การคืนค่าภาคหลวงแร่แต่ละชนิดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ใดประสงค์จะรับคืนค่าภาคหลวงแร่ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่*ที่ใช้แร่นั้น 

 
หมวด ๑๑ 

การนําแร่เข้าหรือการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๒๘  การนําเข้าหรือการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ชนิดใด ในสภาพ

อย่างใด ปริมาณเท่าใด จะให้อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ที่อยู่ในความ

ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตนําแร่เข้าในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตส่ง
แร่ออกนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ที่อยู่ใน

ความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่* 
อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตนําแร่เข้าในราชอาณาจักร หรือ

ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้ 
เงื่อนไขตามวรรคสองจะกําหนดให้รวมถึงวิธีการซื้อขาย และการใช้แร่ที่จะนําเข้า

หรือจะส่งออกนอกราชอาณาจักรด้วยก็ได้ 
 
มาตรา ๑๓๑  เมื่อมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําแร่เข้าในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอก
ราชอาณาจักรเมื่อใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๑๑/๑ 
ความรับผิด๑๒๑ 

   
 

                                                 
๑๒๐ มาตรา ๑๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๒๑ หมวด ๑๑/๑ มาตรา ๑๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓๑/๑๑๒๒  ผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตนต่อความเสียหาย หรือความเดือดร้อนรําคาญใด
อันเกิดขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความ
เสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
    

 
มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 
มาตรา ๑๓๒ ทวิ๑๒๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้อํานวยการที่ออกตาม

มาตรา ๙ อัฏฐ ต้องระวางโทษ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ก) ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือ

ปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ข) (ค) (ง) หรือ (ช) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๒) (ก) หรือ

มาตรา ๙ อัฏฐ (๓) (จ) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถ้ายังมีการฝ่าฝืนต่อไปให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละสองพันบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังมีการฝ่าฝืน 

ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ช) ถ้าผู้กระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าการ
ฝ่าฝืนนั้นมีเหตุจําเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และเหตุนั้นมิได้
เกิดจากการกระทําของตนเอง หรือตนเองมิได้มีส่วนกระทําให้เกิดขึ้น ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

(๓) ฝ่าฝืนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (จ) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๒) (ข) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ 
(๓) (ข) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

(๔) ฝ่าฝืนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ฉ) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๒) (ค) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ 
(๓) (ก) (ค) หรือ (ง) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และถ้ายังมีการฝ่าฝืนต่อไปให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลา
ที่ยังมีการฝ่าฝืน 

ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ ผู้ถือประทานบัตร
ช่ัวคราว ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ กระทํา
ผิดตามมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ 
ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตได้ แล้วแต่กรณี 

 
                                                 

๑๒๒ มาตรา ๑๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๒๓ มาตรา ๑๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓๒ ตรี๑๒๔  เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะใดที่กําลังใช้ในการขนแร่
หรือเคลื่อนย้ายแร่ ไม่ติดเครื่องหมายที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ อัฏฐ (๓) (จ) ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

การขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่โดยยานพาหนะที่ไม่ติดเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งและ
อยู่บนทางสาธารณะ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
และผู้อํานวยการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งการใด ๆ ได้ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ให้อํานาจไว้  
ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะจะพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทํา
การตรวจค้นได้ว่า ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของทางราชการเป็นใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่
แท้จริงโดยปราศจากข้อสงสัย 

ผู้ใดใช้เครื่องหมายที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ อัฏฐ (๓) (จ) โดย
มิใช่เป็นผู้ที่ขนแร่หรือเคลื่อนย้ายแร่ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองร้อยบาท
ถึงสองพันบาท 

 
มาตรา ๑๓๒ จัตวา๑๒๕  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่ผู้อํานวยการหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๙ นว (๑) หรือ (๒) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ นว (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๓ ทวิ๑๒๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๗ (๓) (๓ 

ตรี) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๓ ตรี๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๔๑๒๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๐ หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท 

 

                                                 
๑๒๔ มาตรา ๑๓๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๒๕ มาตรา ๑๓๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๒๖ มาตรา ๑๓๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒๗ มาตรา ๑๓๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๒๘ มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓๕๑๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๙๑ ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ เกิดขึ้นในเขตควบคุมแร่ หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๙๑ 
ทวิ เกิดขึ้นในเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดิน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองปีถึงเจ็ดปี 
หรือปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๖๑๓๐  ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่อํานวยความสะดวก หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๙๑ จัตวา มาตรา ๑๑๗ 
หรือมาตรา ๑๒๔ ถ้าการกระทํานั้นไม่ถึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๓๗๑๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา

ท้องที่*ตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ เบญจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตร หรือใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินนั้น
เสียได้ 

 
มาตรา ๑๓๘๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือ
มาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้น
เสียได้ 

 
มาตรา ๑๓๘ ทวิ๑๓๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได้ 
 
มาตรา ๑๓๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๒ วรรค

สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการทําที่ดินนั้นให้เป็น
ตามเดิม 

 
มาตรา ๑๔๐  ผู้ถือประทานบัตรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได้ 
 

                                                 
๑๒๙ มาตรา ๑๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓๐ มาตรา ๑๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓๑ มาตรา ๑๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓๒ มาตรา ๑๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๓๓ มาตรา ๑๓๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๔๑  ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับช่วงการทําเหมือง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๗๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 

๙๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๐๒ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 
มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๗ ทวิ๑๓๔  ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมซึ่งสถานที่เก็บแร่ เขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมของตน แล้วแต่กรณี 
เป็นสถานที่ฝากแร่ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๐๓ ตรี วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๘๑๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๘ ต้องระวางโทษปรับต้ัง

แต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่
ใช้บังคับอยู่ในวันกระทําความผิด และรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร 
หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) มีแร่จากที่อ่ืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ 
เขตโลหกรรม สถานที่เก็บแร่ หรือสถานที่ซื้อแร่ หรือ 

(๒) ขนแร่จากเขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม สถานที่เก็บแร่ หรือสถานที่
ซื้อแร่ ออกไปนอกเขตหรือสถานที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตขนแร่ 

หากการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเขตควบคุมแร่ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองเท่าถึงหกเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่กําหนดโดยกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่ใช้บังคับอยู่ในวันกระทําความผิด หรือทั้งจําทั้งปรับ และรัฐมนตรีมี
                                                 

๑๓๔ มาตรา ๑๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๓๕ มาตรา ๑๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อํานาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นได้เมื่อมีเหตุตาม (๑) หรือ 
(๒)๑๓๖ 

 
มาตรา ๑๔๘ ทวิ๑๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๖ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

ตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๒๑ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

กําหนดตามมาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๘ หรือ

มาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๒๑๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือ

ปรับต้ังแต่ห้าเท่าถึงสิบเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่ กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ที่ใช้บังคับอยู่ในวันกระทําความผิด หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เมื่อปรากฏว่าแร่ที่ส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เป็นแร่จากประทานบัตรชั่วคราว 
ประทานบัตร สถานที่ซื้อแร่ สถานที่เก็บแร่ เขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมใด ซึ่งผู้ถือประทานบัตร
ช่ัวคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี นั้นเป็นผู้กระทําความผิด ผู้สนับสนุน 
หรือผู้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิด รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว ประทาน
บัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น เฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจ การยึด และการริบของ การจับกุมผู้กระทํา
ความผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้อง ให้นํามาใช้บังคับแก่การนําเข้าหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามมาตรา ๑๒๙ ด้วย 

 
มาตรา ๑๕๒ ทวิ๑๓๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๓๐ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

                                                 
๑๓๖ มาตรา ๑๔๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๓๗ มาตรา ๑๔๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓๘ มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓๙ มาตรา ๑๕๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๕๒ ตรี๑๔๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าแร่ขาดหายไปจากบัญชีแสดงการขุดแร่ได้
ของผู้ถือประทานบัตรชั่วคราวหรือผู้ถือประทานบัตร หรือบัญชีแสดงแร่คงเหลือของผู้รับใบอนุญาต
ซื้อแร่ ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ผู้รับใบอนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครอง ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ซึ่งสถานที่เก็บแร่ เขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมของตนเป็น
สถานที่ฝากแร่ โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการขาดหายของแร่นั้นมิใช่เกิดจากความผิดของตน ผู้ถือ
ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ผู้รับใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่ ผู้รับ
ใบอนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครอง ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ซึ่ง
สถานที่เก็บแร่ เขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมของตนเป็นสถานที่ฝากแร่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
ปรับต้ังแต่หนึ่งเท่าถึงสามเท่าของมูลค่าแร่ที่ขาดหายไปตามราคาที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ที่ใช้บังคับอยู่ในวันกระทําความผิด และรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทานบัตร
ช่ัวคราว ประทานบัตรใบอนุญาต หรือสถานที่ฝากแร่นั้นเสียได้ 

 
มาตรา ๑๕๓๑๔๑  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
 
มาตรา ๑๕๓ ทวิ๑๔๒  ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๑๕๒ ตรี ให้อธิบดีมีอํานาจทําการเปรียบเทียบให้ผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับได้ไม่น้อยกว่า
ขั้นตํ่าของค่าปรับที่กฎหมายกําหนด และเมื่อผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับแล้วให้คดีเป็นอันระงับ 

 
มาตรา ๑๕๔๑๔๓  บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ 

หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือมีไว้เนื่องในการกระทํา
ความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๒ 
ตรี มาตรา ๑๓๒ จัตวา มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๒ 
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๘ ทวิ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา 
๑๕๒ ทวิ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ 

ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงาน
อัยการได้ร้องขอต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจําหน่ายใน
ท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคําร้องขอเข้ามาในคดี
ก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็น
เจ้าของหรือไม่ก็ตาม 

                                                 
๑๔๐ มาตรา ๑๕๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 

๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๔๑ มาตรา ๑๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๔๒ มาตรา ๑๕๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๔๓ มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของ
แต่เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเช่ือว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ
กระทําความผิดดังกล่าว อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทํา
ความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการนําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบ
ทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตาม
วรรคสอง และในกรณีนี้มิให้นํามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๕๕๑๔๔  ในกรณีความผิดตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๒ ตรี มาตรา 

๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา 
๑๔๘ ทวิ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๕๒ ตรี ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่
ผู้นําจับ และเงินรางวัลแก่ผู้จับตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
อัตรารวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจํานวนเงินค่าขายของกลางหรือเงินค่าปรับ แล้วแต่กรณี ใน
การกําหนดอัตราเงินสินบนหรือเงินรางวัล รัฐมนตรีจะกําหนดให้จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลสําหรับ
กรณีที่ปรากฏตัวผู้ต้องหาและหรือมีผู้กระทําความผิดที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษทางอาญา
มากกว่าการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ต้องหาและหรือไม่มีผู้กระทําความผิด
ที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

เงินสินบนและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีจ่ายจากเงินขายของกลางที่ศาลสั่ง
ริบ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชําระต่อศาลในกรณีที่ศาลมิได้สั่งริบของกลาง หรือของกลางไม่อาจ
จําหน่ายได้ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่มีการเปรียบเทียบในกรณีที่คดีเป็นอันระงับโดยการเปรียบเทียบ
ปรับ หรือจ่ายจากเงินขายของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๕ เบญจ และในกรณีที่คดีเป็น
อันระงับโดยการเปรียบเทียบปรับ อธิบดีอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจเปรียบเทียบเป็นผู้สั่ง
จ่าย โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ได้ 
 

หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๕๖  บทบัญญัติในมาตรา ๘๙ เฉพาะกรณีขุดหาแร่รายย่อย มาตรา ๑๐๑ 
มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๔ มิให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา  ๑๕๗   ในระหว่ างที่ ยั งมิ ไ ด้ออกกฎกระทรวง  หรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้บรรดากฎกระทรวง และประกาศที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทําเหมืองแร่ 
และใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๔๔ มาตรา ๑๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
๒๕๑๐ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๕๘  ในระหว่างที่ยังมิได้ตรากฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมออกใช้บังคับ ให้นํา

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเกี่ยวกับปิโตรเลียมไปพลางก่อนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปิโตรเลียม ให้ย่ืนคําขอ

ต่ออธิบดี พร้อมกับแผนที่แสดงเขตที่จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปิโตรเลียม 
 
มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตรทําเหมืองปิโตรเลียม ให้ย่ืนคําขอต่อ

อธิบดี พร้อมกับแผนที่แสดงเขตที่จะขอประทานบัตร 
 
มาตรา ๑๖๑  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ อายุ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะให้แก่รัฐในการออกอาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจปิโตรเลียม และการออกประทานบัตรทําเหมืองปิโตรเลียมแตกต่างไปจากบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้เป็นพิเศษได้ 

 
มาตรา ๑๖๒  ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปิโตรเลียม ให้ไ ด้รับยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ตามมาตรา ๒๖ 
ผู้รับใบอนุญาตทําเหมืองปิโตรเลียมช่ัวคราว หรือผู้ถือประทานบัตรทําเหมือง

ปิโตรเลียม ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ตามมาตรา ๕๕ 
 
มาตรา ๑๖๓  บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร หรือใบอนุญาต ที่ได้ออกให้ตาม

กฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๓ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นประทานบัตร 
อาชญาบัตร หรือใบอนุญาตออกตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม๑๔๕ 
   

 
เลข 
ลําดับ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ ค่าคําขอ ฉบับละ     ๒๐ บาท  
๒ ค่าอาชญาบัตรสํารวจแร ่ ฉบับละ    ๑๐๐ บาท  
๓ ค่าอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ่ ฉบับละ    ๕๐๐ บาท  
๔ ค่าอาชญาบัตรพิเศษ หรือค่าต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท  
๕ ค่าประทานบัตรชั่วคราว ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท  
๖ ค่าประทานบัตร หรือค่าต่ออายุประทานบัตร แปลงละ  ๑,๐๐๐ บาท  
๗ ค่าใบอนุญาต หรือค่าต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท  
๘ ค่าใช้เนื้อที่     
 (ก) ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรือ     
 อาชญาบัตรพิเศษทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่ ปีละ        ๖ บาท  
 (ข) ตามประทานบัตร หรือตามประทานบัตรชั่วคราว     
 ทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร ่ ปีละ       ๒๐  บาท  
๙ ค่ารังวัด ตามความยาวของระยะที่รังวัดทุก ๔๐ เมตร     
 หรือเศษของ ๔๐ เมตร         ๒๐  บาท  

๑๐ ค่าเขียนหรือจําลองแผนที่ ๕๐ ตารางเซนติเมตรแรก     
 หรือตํ่ากว่า แต่ละแปลง         ๒๐  บาท  
 ทุก ๕๐ ตารางเซนติเมตรต่อไป หรือเศษของ     
 ๕๐ ตารางเซนติเมตร           ๕  บาท  
     แต่ไม่เกิน  
     ฉบับละ    ๒๐๐  บาท  

๑๑ ค่าไต่สวน เรื่องละ     ๑๐๐  บาท  
๑๒ ค่าหลักหมายเขตเหมืองแร่ หลักละ     ๑๐๐  บาท  
๑๓ ค่าโอนประทานบัตร แปลงละ     ๕๐๐  บาท  
๑๔ ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง     

 ตามประทานบัตร ร้อยละ        ๔  บาท  
                                                 

๑๔๕ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เลข 
ลําดับ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

๑๕ ค่าตรวจสอบ ทดลอง หรือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์     
 ตัวอย่างหนึ่ง ๆ แร่ หรือธาตุ หรือรายการละ    ๑,๐๐๐ บาท  

๑๖ ค่าคัดสําเนา หรือถ่ายเอกสาร หน้าละ       ๑๐  บาท  
๑๗ ค่ารับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ       ๕๐  บาท  
๑๘ ค่าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เรื่องละ     ๑๐๐  บาท  
๑๙ ค่ากรอกแบบพิมพ์คําขอเมื่อผู้ประสงค์ย่ืนคาํขอ     

 ต้องการ ฉบับละ         ๕  บาท  
๒๐ ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว     

 ประทานบัตร หรือใบอนุญาต ฉบับละ     ๒๐๐  บาท  
๒๑ ค่าจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจ ฉบับละ     ๑๐๐  บาท  
๒๒ ค่าธรรมเนียมหยุดการทําเหมืองทุก ๑ ไร ่     

 หรือเศษของ ๑ ไร ่ ปีละ       ๒๐  บาท  
๒๓ ค่าธรรมเนียมการทดน้ํา หรือชักน้ํา คํานวณตาม     

 
ปริมาณน้ําที่ใชทุ้ก ๑ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของ ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อ ๑ นาท ี ปีละ      ๑๐๐  บาท 

      
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยขณะนี้มีกฎหมายแร่อยู่
หลายฉบับ สมควรนํามารวมไว้ในที่เดียวกันและปรับปรุงเสียใหม่ โดยให้รัฐมีอํานาจควบคุมการตรวจ 
การผลิต การรักษาแหล่งแร่ การจําหน่ายแร่ และการโลหกรรม และในเวลาเดียวกันก็อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทําเหมือง ตลอดถึงการให้ความคุ้มครองแก่กรรมกร และสวัสดิภาพของ
ประชาชนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย 

 
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๑๔๖ 
 

มาตรา ๔๒  บรรดาคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ที่ ได้ ย่ืนไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีอํานาจออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ให้แก่
ผู้ย่ืนคําขอตามจํานวนเนื้อที่ที่ระบุไว้ในคําขอนั้นได้ 

 
มาตรา ๔๓  บรรดาอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ที่มิใช่แร่เหล็ก หรือใบอนุญาตทํา

เหมืองชั่วคราวที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
แร่ หรือประทานบัตรชั่วคราวที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะสิ้นอายุ แม้ว่าเนื้อที่ตามอาชญา
บัตรผูกขาดสํารวจแร่ที่มิใช่แร่เหล็กนั้นจะเกินกว่าเนื้อที่สําหรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่บนบก
หรือในทะเลดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม 

ให้อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่เหล็กที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ โดยให้นํามาตรา ๓๓ วรรคหก และมาตรา ๔๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
และให้ถือว่าเป็นอาชญาบัตรพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บรรดา
กฎกระทรวง และประกาศที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาคงใช้ บังคับได้ ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยแร่ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นเหตุให้ไม่อาจเร่งรัดและส่งเสริมการสํารวจแร่ 
และการผลิตทรัพยากรธรณีอันมีค่าให้ได้ผล และอํานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ และประกอบกับ
ทั้งค่าธรรมเนียมบางรายการยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยแร่ให้รัดกุมและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๔๗ 
 
                                                 

๑๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๙๕/หน้า ๒๖๕/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 
๑๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ยัง
ไม่เหมาะสม และไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยแร่ และการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บยังตํ่า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแร่ให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖๑๔๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากการส่งหนังสือหรือคําสั่งแก่
บุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จะต้องส่งโดยตรงเสียก่อน จึงจะส่งหนังสือ
หรือคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือปิดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สํานักงาน ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่
ของบุคคลดังกล่าวได้ ทําให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติ สมควรกําหนดวิธีการส่งหนังสือหรือคําสั่งเสียใหม่
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเลือกส่งโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  นอกจากนั้น ใน
ปัจจุบันผู้ทําเหมืองผลิตแร่ได้เกินปริมาณที่ทางราชการอนุญาตให้ส่งออกนอกราชอาณาจักร และ
จํานวนแร่ที่เกินปริมาณดังกล่าวนี้ทางราชการยังไม่มีมาตรการที่จะควบคุมการเก็บรักษามิให้สูญหาย 
หรือถูกลักลอบไปจําหน่ายยังต่างประเทศ อันจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ 
สมควรจัดให้มีสถานที่ฝากแร่เพื่อรับฝากแร่ที่เกินปริมาณดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีมาตรการควบคุมการ
เก็บรักษาอย่างเหมาะสม และให้สิทธิแก่ผู้ที่นําแร่ไปฝากไว้ ณ สถานที่ฝากแร่ที่จะขอผัดการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ไว้ก่อนได้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทําเหมือง จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๔๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันในท้องที่บางแห่งได้มี
การลักลอบทําแร่ และลักลอบส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรอยู่เป็นประจํา ทําให้เกิดความเสียหายแก่
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก แต่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มิได้ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในอันที่จะควบคุม หรือวางมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมควรให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให้ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมแร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
อํานาจบางประการในอันที่จะสามารถควบคุม และวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทํา
แร่ และลักลอบส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรได้ กับเห็นควรให้มีการเพิ่มและแก้ไขบทกําหนดโทษให้
สอดคล้องกัน รวมทั้งเพิ่มเติมกรณีการคืนค่าภาคหลวงแร่ และแก้ไขวิธีการในเรื่องของกลาง และการ
จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลนําจับ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนในอันจะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๕๐ 
                                                 

๑๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๖๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่าการทํา
เกลือด้วยวิธีการสูบน้ําเกลือใต้ดินได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องควบคุมมิให้มีการขุดเจาะ
น้ําเกลือใต้ดินเพิ่มมากขึ้น และวางมาตรการกําหนดให้การขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินและการทําเกลือจาก
น้ําเกลือใต้ดินต้องดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และป้องกันมิให้มีผลกระทบทางสภาวะ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดเจาะน้ําเกลือใต้ดินดังกล่าว สมควรกําหนดให้น้ําเกลือใต้ดินอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยแร่ แต่ได้วางมาตรการเป็นพิเศษให้ผ่อนคลายลงสําหรับการขุดเจาะน้ําเกลือใต้
ดิน เพื่อให้แตกต่างไปจากวิธีการทําเหมืองโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕๑ 
 

มาตรา ๙๓  ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑) ให้แก้ไขคําว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่” คําว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่” คําว่า “ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” 
และคําว่า “ทรัพยากรธรณีประจําท้องที่” เป็น “เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่” 

(๒) ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ จัตวา เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

(๓) ให้แก้ไขคําว่า “กรมทรัพยากรธรณี” ในมาตรา ๖ ตรี เป็นคําว่า “กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” 

(๔) ให้เพิ่ม “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับแร่มาเป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
                                                                                                                                            

๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเทคโนโลยีเหมืองแร่ได้
เปลี่ยนแปลงไปทําให้สามารถขุดหาแร่ที่อยู่ในระดับลึกมากและมีสายแร่คลุมพ้ืนที่กว้างมากได้ การทํา
เหมืองใต้ดินตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจึงไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เหมืองแร่ และความจําเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับการทําเหมืองให้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับการทําเหมืองใต้ดินได้อย่างเหมาะสม โดยกําหนด
ระดับความลึกของการทําเหมืองใต้ดิน และกําหนดให้ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินคลุมพ้ืนที่กว้างขึ้น
โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการมีสิทธิทําเหมืองในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหมืองแร่ และเอื้ออํานวยต่อการลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ใต้ดิน  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 

พรพิมล/แก้ไข 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ 

 
พชร/อรดา/จัดทํา 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
ฐิติพร/ปรับปรุง 

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
พจนา/ตรวจ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

                                                 
๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 


