
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
แร 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เปนปที ่๒๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา   
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยแร    
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
(๒) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

ใหใชพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ คุมครองไปถึงเพชรพลอยตางๆ 
(๓) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแรแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๔) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๕) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๖) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๗) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๘) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๙) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการเก็บคาภาคหลวงแร พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๑๒) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

                                                 
๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หนา 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 กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แร”๓ หมายความวา  ทรัพยากรธรณีที่เปนอนินทรียวัตถุ มีสวนประกอบทางเคมี

กับลักษณะทางฟสิกสแนนอนหรือเปล่ียนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองถลุงหรือหลอมกอนใช
หรือไม และหมายความรวมตลอดถึงถานหิน หินน้ํามัน หินออน โลหะและตะกรันที่ไดจากโลหกร
รม น้ําเกลือใตดิน หินซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือ
ทรายซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แตทั้งนี้ไมรวมถึงน้ํา 
เกลือสินเธาว ลูกรัง หิน ดินหรือทราย 

“น้ําเกลือใตดิน”๔ หมายความวา  น้ําเกลือที่มีอยูใตดินตามธรรมชาติและมีความ
เขมขนของเกลือในปริมาณมากกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“สํารวจแร” หมายความวา  การเจาะหรือขุด หรือกระทําดวยวิธีการอยางใดอยาง
หนึ่งหลายวิธี เพ่ือใหรูวาในพื้นที่มีแรอยูหรือไมเพียงใด 

“ทําเหมือง”๕ หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ํา
เพ่ือใหไดมาซึ่งแรดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธี แตไมรวมถึงการขุดเจาะน้ําเกลือใต
ดินตามหมวด ๕ ทว ิและการขุดหาแรรายยอยหรือการรอนแรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ทําเหมืองใตดิน”๖ หมายความวา การทําเหมืองดวยวิธีการเจาะเปนปลองหรือ
อุโมงคลึกลงไปใตผิวดิน เพ่ือใหไดมาซึ่งแรใตผิวดิน 

“ขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน”๗ หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บก
หรือที่น้ําเพ่ือใหไดมาซึ่งน้ําเกลือใตดิน แตไมรวมถึงการทําเหมืองแรเกลือหินดวยวิธีเหมืองละลาย
แร 

                                                 
๒ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “แร” แกไขโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “น้ําเกลือใตดิน” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ทําเหมือง” แกไขโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ทําเหมืองใตดิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

“ขุดหาแรรายยอย” หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ํา
เพ่ือใหไดมาซึ่งแรโดยใชแรงคนแตละคนตามชนิดของแร ภายในทองที่และวิธีการขุดหาแรตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“รอนแร” หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ําเพ่ือให
ไดมาซึ่งแรโดยใชแรงคนแตละคนตามชนิดของแร ภายในทองที่และวิธีการรอนแรตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

“แตงแร” หมายความวา  การกระทําอยางใดๆ เพ่ือทําแรใหสะอาด หรือเพ่ือให
แรที่ปนกันอยูตั้งแตสองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และหมายความรวมตลอดถึงบดแร หรือคัด
ขนาดแร 

“ซื้อแร” หมายความวา  การรับโอนแรดวยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการ
ตกทอดทางมรดก 

“ขายแร” หมายความวา  การโอนแรดวยประการใดไปยังบุคคลอื่น 
“มีแรไวในครอบครอง”๘ หมายความวา  การซื้อแร การมีไว การยึดถือ หรือการ

รับไวดวยประการใดซึ่งแร ทั้งนี้ ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 
“เรือขุดหาแร”๙ หมายความวา  เรือหรือแพซึ่งมีอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชใน

การทําเหมืองหรือการแตงแรสําหรับใชในเรือหรือแพนั้น 
“เขตควบคุมแร”๑๐ หมายความวา  เขตพ้ืนที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศเปนเขตควบคุม

แร 
“ผูอํานวยการ”๑๑ หมายความวา  ผูอํานวยการเขตควบคุมแร 
“โลหกรรม” หมายความวา  การถลุงแรหรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีอ่ืนใด

และหมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะใหบริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือก่ึง
สําเร็จรูปชนิดตางๆ โดยวิธีหลอม หลอ รีด หรือวิธีอ่ืนใด 

“เขตเหมืองแร” หมายความวา  เขตพ้ืนที่ซึ่งกําหนดในประทานบัตรชั่วคราวหรือ
ประทานบัตร 

“เขตแตงแร” หมายความวา  เขตพ้ืนที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตแตงแร 
“เขตโลหกรรม” หมายความวา  เขตพ้ืนที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
“สถานที่เก็บแร” หมายความวา  สถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตเก็บแร 

                                                 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “มีแรไวในครอบครอง” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เรือขุดหาแร” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เขตควบคุมแร” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูอํานวยการ” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

“สถานที่ฝากแร”๑๒ หมายความวา สถานที่ซึ่งรัฐมนตรีกําหนดใหเปนสถานที่ฝาก
แรตามมาตรา ๑๐๓ ตรี 

“สถานที่พักแร” หมายความวา  สถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตขนแรใหนําแรไป
เก็บพักไวได 

“อาชญาบัตรสํารวจแร” หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือสํารวจแร
ภายในทองที่ซึ่งระบุในหนังสือสําคัญนั้น 

“อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร” หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือ
ผูกขาดสํารวจแรภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือผูกขาดสํารวจแร
เปนกรณีพิเศษภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“ประทานบัตรชั่วคราว” หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือทําเหมือง
กอนไดรับประทานบัตรภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“ประทานบัตร” หมายความวา  หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือทําเหมืองภายในเขต
ที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 

“ที่วาง” หมายความวา  ที่ซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน 
และมิใชที่ดินในเขตที่มีการคุมครองหรือสงวนไวตามกฎหมาย 

“มูลดินทราย” หมายความรวมถึง เปลือกดิน ทราย กรวด หรือหินที่เกิดจากการ
ทําเหมือง 

“ตะกรัน” หมายความวา  สารประกอบหรือสารพลอยไดอ่ืนใดที่เกิดจากการ
ประกอบโลหกรรม 

“เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่” หมายความวา  ทรัพยากรธรณี
อําเภอหรือทรัพยากรธรณีจังหวัด แลวแตกรณี ถาในจังหวัดใดไมมีทรัพยากรธรณีจังหวัดให
หมายความวาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*
และเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การจัดตั้งสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสํานักงานทรัพยากร

ธรณีอําเภอโดยจะใหมีเขตอํานาจตลอดเขตใด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

                                                 
๑๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “สถานท่ีฝากแร” เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 



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 
 

ในการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด จะกําหนดใหตําบล 
หรืออําเภอใดรวมอยูในเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่ง ก็ใหกระทําไดโดยมิ
ตองคํานึงวาตําบลหรืออําเภอนั้นอยูในเขตจังหวัดเดียวกันหรือไม 

สํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดแตละเขต ใหมีทรัพยากรธรณีจังหวัดคนหนึ่งเปน
ผูควบคุมบังคับบัญชา 

ในกรณีที่สํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดอื่นรวมอยู
ดวย ก็ใหถือวาทรัพยากรธรณีจังหวัดผูควบคุมบังคับบัญชาทองที่ในจังหวัดอื่นที่มีเขตอํานาจนั้น 
เปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในจังหวัดอื่นนั้นดวย 

ในการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีอําเภอ จะกําหนดใหอําเภอ
หนึ่งหรือหลายอําเภอหรือตําบลใดในอําเภออ่ืน รวมอยูในเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณี
อําเภอนั้นก็ได 

สํานักงานทรัพยากรธรณีอําเภอแตละเขต ใหมีทรัพยากรธรณีอําเภอคนหนึ่งเปน
ผูควบคุมบังคับบัญชา และจะกําหนดใหทรัพยากรธรณีอําเภอนั้นอยูในบังคับบัญชาของทรัพยากร
ธรณีจังหวัดใดหรืออยูในบังคับบัญชาของอธิบดีก็ได 

 
มาตรา ๖๑๓  คําขอตามพระราชบัญญัตินี้ใหทําตามแบบพิมพที่กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร*กําหนด 
คุณสมบัติของผูขอ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขออาชญาบัตรผูกขาด

สํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการตอ
อายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแตงแรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูย่ืนคําขอตองเสียคาคําขอและวางคาธรรมเนียมลวงหนาพรอมกับการยื่นคําขอ 
และตองออกคาใชจายหรือวางเงินลวงหนาเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดดําเนินการและการออกหรอื
ตออายุอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวตอเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ดวย ถาไดมีการสั่งยกคําขอหรือไมไดรับอาชญาบัตร 
ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตดวยประการใด คาใชจายสําหรับกิจการที่ยัง
ไมไดดําเนินการนั้น ใหคืนใหแกผูย่ืนคําขอ แตถาดําเนินการไปแลวเปนบางสวนใหคืนใหเฉพาะ
สวนที่ยังไมไดดําเนินการ 

คาธรรมเนียมลวงหนาที่ผูย่ืนคําขอวางไว  ถาไดมีการสั่งยกหรือถอนคําขอนั้น ผู
ย่ืนคําขอตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับกิจการที่ยังไมถึงกําหนดชําระในอัตราหนึ่งในส่ีของเงินที่วาง
ไว เวนแตในกรณีที่มีการสั่งยกคําขอโดยมิใชความผิดของผูย่ืนคําขอหรือผูย่ืนคําขอตาย 

 
มาตรา ๖ ทวิ๑๔  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการสํารวจ การทดลองการศึกษา 

หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*โดย

                                                 
๑๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

อนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดพื้นที่ใดๆ ใหเปนเขต
สําหรับดําเนินการสํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแรได 

ภายในเขตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งผูใดจะยื่นคําขออาชญาบัตร ประทานบัตร
ช่ัวคราว หรือประทานบัตรไมได เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม*เห็นสมควรใหย่ืนคําขอไดเปนกรณีพิเศษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อหมดความจําเปนที่จะใชเขตพื้นที่เพ่ือประโยชนดังกลาวตามวรรคหนึ่งให
รัฐมนตรีประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖ ตรี๑๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรม

ทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*ในการกระทําเพ่ือประโยชนแก
การสํารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร 

 
มาตรา ๖ จัตวา๑๖  เพ่ือประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กําหนดพื้นที่ใดที่มิใชแหลงตนน้ําหรือปาน้ําซับซึม ที่ไดทําการสํารวจแลว
ปรากฏวามีแหลงแรอุดมสมบูรณ และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงใหเปนเขตแหลงแรเพ่ือออก
ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรไดเปนอับดับแรกกอนการสงวนหวงหาม หรือใชประโยชน
อยางอ่ืนในที่ดินในพื้นที่นั้น แตทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

 
มาตรา ๗๑๗  ถาอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาต

สูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตรหรือผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ภายในกําหนดสิบหา
วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือการถูกทําลาย 

 
มาตรา ๘๑๘  ถาผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร 

หรือผูรับใบอนุญาตประสงคจะตั้งผูใดไวเพ่ือติดตอกับพนักงานเจาหนาที่แทนตน ผูถืออาชญา
บัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาตตองทําหนังสือมอบอํานาจ
และจดทะเบียนไวตอพนักงานเจาหนาที่ 

การทําหนังสือมอบอํานาจและการจดทะเบียนใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่
อธิบดีกําหนด 

 

                                                                                                                                            
๑๔ มาตรา ๖ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕ มาตรา ๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๖ มาตรา ๖ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๗ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๙๑๙  หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ พนักงานเจาหนาที่อาจสงใหแกบุคคลนั้นโดยตรง หรือสงใหแก 

(๑) ผูรับมอบอํานาจตามมาตรา ๘  
(๒) ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งอยู ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักทําการงาน

ของบุคคลนั้น หรือ 
(๓) บุคคลนั้นโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูหรือสํานัก

ทําการงานของบุคคลนั้น ทั้งนี้ซึ่งไดจดแจงไวตอทางราชการ 
เมื่อไดสงหนังสือหรือคําส่ังใหแกบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือโดยวิธีการตาม 

(๓) ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 
 
มาตรา ๙ ทวิ๒๐  เมื่อปรากฏในภายหลังวาไดออกอาชญาบัตร ประทานบัตร

ช่ัวคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* อธิบดีหรือรัฐมนตรีผูออก
อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาต แลวแตกรณี มีอํานาจเรียกอาชญา
บัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตดังกลาวมาแกไขใหถูกตอง หรือเพิกถอน
อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราวประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได 

ในกรณีที่มีการแกไขหรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทาน
บัตร หรือใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง ผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือ
ประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการแกไขหรือเพิกถอนอาชญา
บัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นไมได 

 
มาตรา ๙ ตรี๒๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร ประทาน

บัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรใดเพื่อประโยชนแกการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนของรัฐ ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเรียก
อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรนั้นมาแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญา
บัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรได 

ในกรณีที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร ประทานบัตร
ช่ัวคราว หรือประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง ผูถืออาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทาน
บัตรจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๐ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๑ มาตรา ๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

มาตรา ๙ จัตวา๒๒  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองควบคุมการทําเหมืองการแตงแร 
การซื้อแร การขายแร หรือการมีแรไวในครอบครอง เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปราม
การลักลอบทําเหมืองหรือลักลอบสงแรออกนอกราชอาณาจักร หรือเพ่ือประโยชนเก่ียวกับความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดใหทองที่หนึ่งทองที่ใด รวมทั้งสวนหนึ่งสวนใดของนานน้ําไทย เปนเขตควบคุมแร 
โดยจะกําหนดเปนเขตควบคุมแรสําหรับแรชนิดหนึ่งชนิดใดหรือหลายชนิดก็ได 

เมื่อหมดความจําเปนที่จะตองมีเขตควบคุมแรตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรี
ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙ เบญจ๒๓  ในเขตควบคุมแรแตละเขตใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 

เรียกวา คณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขต ประกอบดวยผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ 
ผูวาราชการจังหวัดที่มีเขตอํานาจอยูในเขตควบคุมแร ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนกรมศุลกากร 
ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนกองทัพบก ผูแทนกองทัพเรือ เปนกรรมการ และใหผูแทนกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*เปนกรรมการและเลขานุการ และเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ที่สํานักงานเขตควบคุมแรตั้งอยู เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีที่เขตควบคุมแรใดมีพ้ืนที่ครอบคลุมเกินหนึ่งจังหวัด ใหสวนราชการตาม
วรรคหนึ่งแตงตั้งผูแทนไดเขตละไมเกินสองคน และใหคณะกรรมการแตงตั้งผูแทนกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ 

ในการแตงตั้งผูแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงหนาที่
และความรับผิดชอบของผูไดรับการแตงตั้งในเขตพื้นที่ที่กําหนดเปนเขตควบคุมแรเปนสําคัญ 

องคประชุมและระเบียบการประชุมของคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขต
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๙ ฉ๒๔  ใหคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตมีอํานาจใหความ

เห็นชอบในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามมาตรา ๙ อัฏฐ ตลอดจนใหคําปรึกษา
หรือคําแนะนําแกผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่อ่ืนในเขตควบคุมแร 

คณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการเขตควบคุมแรประจํา
เขตมอบหมายได 

                                                 
๒๒ มาตรา ๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๓ มาตรา ๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๔ มาตรา ๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับ

ท่ี 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 
 

องคประชุมและระเบียบการประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขต 

 
มาตรา ๙ สัตต๒๕  ในเขตควบคุมแรแตละเขต ใหรัฐมนตรีจัดตั้งสํานักงานเขต

ควบคุมแรข้ึนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอํานวยการคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา ๙ อัฏฐ และ
มาตรา ๙ นว เปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตควบคุมแร  ใน
การนี้ จะใหมีรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่รัฐมนตรีแตงตั้ง
เมื่อไดปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตแลว เพ่ือชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได 

ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูอํานวยการที่
มีอาวุโสสูงตามลําดับเปนผูรักษาการแทน และใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการ 

การแตงตั้งผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการตามวรรคหนึ่ง 
ใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของสวนราชการที่เก่ียวของและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙ อัฏฐ๒๖  ในเขตควบคุมแร ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรการในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) เรือขุดหาแร 
(ก) กําหนดทองที่ที่หามมิใหตอหรือสรางเรือขุดหาแร หรือประกอบหรือสราง

สวนหนึ่งสวนใดของเรือขุดหาแร 
(ข) กําหนดทองที่ที่หามมิใหนําเรือขุดหาแรเขาไป เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
(ค) กําหนดทองที่ที่หามมิใหตอเติม แกไข หรือซอมแซมเรือขุดหาแร เวนแตเปน

เรือที่ไดปฏิบัติตาม (ฉ) แลว และเปนการตอเติมแกไข หรือซอมแซมเล็กนอย ตามลักษณะและ
วิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด 

(ง) กําหนดลักษณะ ชนิด และขนาดของเครื่องมือ เครื่องใชเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ สําหรับใชในการทําเหมืองหรือแตงแร ที่อนุญาตใหใชหรือติดตั้งไวในเรือขุดหาแร 

(จ) กําหนดสภาพและคุณภาพของแรรวมทั้งปริมาณสูงสุดของแรที่จะเก็บหรือมี
ไวในครอบครองในเรือขุดหาแร โดยจะกําหนดใหแตกตางกันตามขนาดและคุณภาพของเรือและ
เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 

                                                 
๒๕ มาตรา ๙ สัตต เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๖ มาตรา ๙ อัฎฐ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

(ฉ) กําหนดใหมีการจดแจงประเภท  ขนาด และสมรรถนะของเรือขุดหาแรตอ
พนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองทําเครื่องหมายเพื่อแสดงประเภท
เรือใหเปนที่สังเกตเห็นไดจากภายนอก  ทั้งนี้ ตามวิธีการและหลักเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนด 

(ช) กําหนดเสนทางการเดินเรือ ทาจอดเรือ และทาพักเรือของเรือขุดหาแร 
(๒) เขตเหมืองแรและเขตแตงแร 
(ก) กําหนดประเภทและสภาพของเครื่องมือ เครื่องใชเครื่องจักรหรืออุปกรณ 

สําหรับใชในการทําเหมืองหรือในการแตงแรที่จะนํามาใชในเขตเหมืองแรหรือในเขตแตงแร 
(ข) กําหนดสภาพและคุณภาพของแรรวมทั้งปริมาณสูงสุดของแรที่จะเก็บหรือมี

ไวในครอบครองในเขตเหมืองแรหรือในเขตแตงแร 
(ค) กําหนดที่ตั้งหรือสภาพของอาคารหรือที่ซึ่งใชในการเก็บแร แตงแร หรือมีแร

ไวในครอบครอง 
(๓) มาตรการอื่นๆ 
(ก) กําหนดเงื่อนไขและวิธีการในการขนแรหรือเคล่ือนยายแรทั้งทางบกและทาง

น้ํา กําหนดเสนทางของยานพาหนะที่ใชในการขนแรหรือเคล่ือนยายแร ทาจอดและทาพัก
ยานพาหนะ ตลอดจนเวลาและระยะเวลาที่จะอนุญาตใหทําการขนแรหรือเคล่ือนยายแร 

(ข) กําหนดสภาพและคุณภาพของแรรวมทั้งปริมาณสูงสุดของแรที่ผูถืออาชญา
บัตร ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาต หรือผูไดรับหนังสืออนุญาต จะเก็บหรือมีไวในครอบครอง
ตลอดจนเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวจะเก็บหรือมีแรไวในครอบครอง 

(ค) กําหนดใหผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตหรือผูไดรับ
หนังสืออนุญาต ทําบัญชีและหรือทํารายงานเกี่ยวกับปริมาณแรที่เก็บหรือมีไวในครอบครอง  ทั้งนี ้
ตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด 

(ง) กําหนดสถานที่ตั้งหรือสภาพของอาคารหรือสถานที่ ที่ใชในการเก็บแร พักแร 
หรือมีแรไวในครอบครอง ของผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับใบอนุญาตซื้อแรหรือผูรับ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

(จ) กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะที่ใชในการขนแรหรือ
เคลื่อนยายแร ตองติดเครื่องหมายที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดไวที่ยานพาหนะนั้น เพ่ือแสดงให
บุคคลภายนอกเห็นไดวายานพาหนะดังกลาวกําลังใชในการขนแรหรือเคล่ือนยายแร  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด 

การใชอํานาจตามมาตรานี้ จะกําหนดโดยมีเง่ือนไขอยางใดๆ ก็ไดตามแตจะ
เห็นสมควร 

เมื่อมีการใชอํานาจตามมาตรานี้ เง่ือนไขในการอนุญาตใดๆ ที่พนักงานเจาหนาที่
ไดอนุญาตไวแลวตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ใหยังคงใชบังคับไดเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับขอกําหนดตามมาตรานี้ เวนแต ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขต
ควบคุมแรประจําเขตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 



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 
 

ขอกําหนดตามมาตรานี้ ใหทําเปนประกาศและปดไวที่ศาลากลางจังหวัดที่วาการ
อําเภอ และสํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ทุกแหงที่อยูในเขตควบคุมแร 
กอนวันใชบังคับไมนอยกวาสามวัน และถาคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตเห็นสมควรจะ
ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถ่ินตามระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได เวนแต
เปนกรณีจําเปนเรงดวน ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจํา
เขตจะใหขอกําหนดมีผลใชบังคับทันทีที่ประกาศก็ได 

 
มาตรา ๙ นว๒๗  ในเขตควบคุมแร ใหผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่ที่

ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสถานที่ใดๆ ในเรือขุดหาแรหรือในยานพาหนะที่อยูในเขตควบคุม

แรหรือที่จะเขามาในเขตควบคุมแรเพ่ือตรวจคนไดทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดหรือจะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ส่ังเจาของหรือผูควบคุมเรือขุดหาแรหรือยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการกระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหหยุด จอด หรือนําเรือขุดหา
แรหรือยานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดเพื่อทําการตรวจคน หรือใหออกไปจากเขตควบคุมแร 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือส่ังเปนหนังสือใหผูประกอบธุรกจิที่
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเก่ียวของกับธุรกิจแรโดยมิชอบดวยกฎหมาย สงบัญชีเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔) ส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูควบคุมเรือขุดหาแรหรือผูที่ฝาฝนขอกําหนด
ตามมาตรา ๙ อัฏฐ ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามขอกําหนดภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายกําหนด 

ถาเจาของหรือผูควบคุมเรือขุดหาแรหรือผูฝาฝนขอกําหนดตามมาตรา ๙ อัฏฐ 
ไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ส่ังการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือบุคคลดังกลาว
กระทําความผิดซ้ําอีกภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เขตควบคุมแรประจําเขต ใหผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาที่ส่ังยึดหรืออายัดเรือขุดหาแร สวน
ใดสวนหนึ่งของเรือขุดหาแร เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร อุปกรณ หรือแร ที่ใชหรือเก็บไวหรือ
มีไวในครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือส่ังยึด หรืออายัดอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ 
อันเปนเคร่ืองมือหรือเปนสาเหตุแหงการกระทําความผิดในทันที ทั้งนี้ เวนแตผูอํานวยการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตจะพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่
จะสั่งเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๒๘  ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดกระทําโดยตัวแทนหรือ

ลูกจางซึ่งไดกระทําเพราะเหตุเปนตัวแทนหรือลูกจาง หรือกระทําเพ่ือประโยชนของผูถืออาชญา

                                                 
๒๗ มาตรา ๙ นว เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

บัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาต ไมวาตัวแทนหรือลูกจางนั้น
จะไดเปนตัวแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและจดทะเบียนไวตอพนักงานเจาหนาที่หรือไม ใหถือ
วาผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาต เปนตัวการ
ในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒๙  ในการสํารวจแรหรือทําเหมือง ถาไดพบโบราณวัตถุ ซากดึกดํา

บรรพ หรือแรพิเศษอันมีคุณคาเก่ียวกับการศึกษาในทางธรณีวิทยา นอกจากจะตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บไดซึ่งวัตถุนั้นแลว ผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตร
ช่ัวคราว หรือผูถือประทานบัตรจะตองแจงการพบนั้นตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
*โดยพลัน 

 
มาตรา ๑๒๓๐  ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร เขตอาชญาบัตรพิเศษหรือเขต

เหมืองแร หรือในเขตที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพ่ือเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย หรือใน
เขตที่พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดเขตเพื่อการดังกลาวแลว หามมิใหผูใดนอกจากผูถืออาชญา
บัตร ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาตเขาไปยึดถือครอบครอง 
ทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรในเขตนั้น เวนแตผูนั้นมีสิทธิทําเชนนั้นไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๓๓๑  การฝาฝนมาตรา ๑๒ นอกจากเปนการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาเปนการฝาฝนสิทธิของผูถืออาชญาบัตร ผูถือ
ประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําหลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุด

หลักฐานการแผนที่ตามพระราชบัญญัตินี้ลงไวในที่ใด หามมิใหผูใดทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย 
ถอน หรือทําใหหลุด ซึ่งหลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุดหลักฐานการแผนที่นั้น เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

 
มาตรา ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตาม

ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับ
ความผิดอาญา ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

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



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 
 

มาตรา ๑๕ ทวิ๓๒  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาแรที่มีไว
เนื่องในการกระทําความผิด และเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ  หรือเคร่ืองจักรกล
ใดๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทํา
ความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไวเพ่ือเปน
หลักฐานในการพิจารณาคดีไดจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี ้
ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทํา
ความผิดหรือไม และเมื่อไดมีการฟองคดี ใหนําความในมาตรา ๑๕๔ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับ 

ในกรณีที่มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับ
ทรัพยสินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี ให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน  ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะใชอํานาจประกาศหาตัวบุคคลที่เปนเจาของ
หรือผูครอบครองตามมาตรา ๑๕ เบญจ 

 
มาตรา ๑๕ ตรี๓๓  ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา ๑๕ ทว ิวรรคหนึ่ง มิใชเปน

ของผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่
โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินหรือเงิน แลวแตกรณี ใหแกเจาของ กอนถึงกําหนดตามมาตรา 
๑๕ ทว ิวรรคหนึ่ง ไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เมื่อทรัพยสินนั้นไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่
เปนเหตุใหทรัพยสินนั้นถูกยึด หรือ 

(๒) เมื่อผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดได
ทรัพยสินนั้นมาจากผูเปนเจาของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

 
มาตรา ๑๕ จัตวา๓๔  ถาทรัพยสินและของกลางที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๕ 

ทวิ หรือมาตรา ๑๕ เบญจ จะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะเกิน
คาของทรัพยสิน อธิบดีอาจดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) จัดการขายหรือจําหนายทรัพยสินหรือของกลางกอนครบกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ เบญจ วรรคสองแลวแตกรณี เมื่อไดเงินเปนสุทธิเทาใด
ใหยึดไวแทนทรัพยสินหรือของกลางนั้น หรือ 

(๒) ถาการนําทรัพยสินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไวไปใชประโยชนจะเปนการ
บรรเทาความเสียหายหรือคาใชจายในการเก็บรักษาก็ใหนําทรัพยสินหรือของกลางนั้นไปใชเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๓๒ มาตรา ๑๕ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓๓ มาตรา ๑๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๔ มาตรา ๑๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ 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 
 

กอนที่จะสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถ่ินอยางนอยสองวันติดตอกันเพื่อใหเจาของหรือผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายทราบ เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิย่ืน
คํารองขอรับทรัพยสินหรือของกลางดังกลาวไปเก็บรักษาดวยตนเองไดภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ 
และถาเจาของหรือผูครอบครองทําสัญญาไวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*วา จะ
เก็บรักษาทรัพยสินหรือของกลางดังกลาวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ รวมทั้งจัดหา
ประกันหรือหลักประกันใหแกทางราชการ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหอธิบดีมอบ
ทรัพยสินหรือของกลางดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูเก็บรักษาไว แตหามมิใหเจาของ
หรือผูครอบครองนําทรัพยสินหรือของกลางดังกลาวไปใชหรือแสวงหาประโยชน ไมวาดวย
ประการใดๆ 

ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองมาขอรับทรัพยสินหรือของกลาง
ไปเก็บรักษาหรือปรากฏเจาของหรือผูครอบครองแตบุคคลดังกลาวไมยอมทําสัญญาตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงใหอธิบดีส่ังดําเนินการตามวรรคหนึ่งได หรือในกรณีมีการทําสัญญา แต
เจาของหรือผูครอบครองปฏิบัติผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ให
อธิบดีเรียกทรัพยสินหรือของกลางดังกลาวคืนจากเจาของหรือผูครอบครอง และมีอํานาจสั่งให
ดําเนินการบังคับตามสัญญาประกันและดําเนินการตามวรรคหนึ่งได 

 หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเชนนี้ เจาของหรือผูครอบครองจะฟองเรียกคาเสียหาย
หรือคาตอบแทนใดๆ จากทางราชการอันเนื่องมาจากการดําเนินการ หรือการนําทรัพยสินหรือของ
กลางที่ยึดหรืออายัดไปใชประโยชนของทางราชการดังกลาวมิได 

 
มาตรา ๑๕ เบญจ๓๕  ในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ตองสงสัยในการกระทํา

ความผิดโดยไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูยึดสงมอบของกลาง
ใหแกเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*หรือเจาหนาที่ที่อธิบดีกําหนด เพ่ือเก็บรักษาไว
และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครองเพื่อให
บุคคลดังกลาวไปแสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไวที่สํานักงานเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ที่มีการยึดของกลางนั้น และใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มี
จําหนายในทองถ่ินอยางนอยสองวันติดตอกัน เจาของหรือผูครอบครองมีสิทธิที่จะไปแสดงตัวตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*หรือเจาหนาที่ที่อธิบดีระบุไวในประกาศ เพ่ือขอรับของ
กลางคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันแรกที่มีประกาศในหนังสือพิมพ 

                                                 
๓๕ มาตรา ๑๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองเพื่อขอรับของกลางคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหของกลางนั้นตกเปนของแผนดิน แตถามีบุคคลใดแสดงตัว
เปนเจาของหรือผูครอบครองและขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

ในกรณีที่ปรากฏวา ผูที่แสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองตามวรรคหนึ่งเปน
บุคคลที่พนักงานอัยการไดพิจารณาแลวและมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือเปนบุคคลที่ปรากฏ
หลักฐานในขณะสอบสวนแลววามิใชเปนผูรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดหรือมิใชเจาของหรือ
ผูครอบครอง ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวดําเนินการใชสิทธิฟองรองตอศาลเพื่อขอรับ
ของกลางคืน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากอธิบดี หากมิไดใชสิทธิฟองรองตอ
ศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลนั้นมิใชเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๑๖  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่
เก่ียวของรองขอ 

 
มาตรา ๑๗๓๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดแบบพิมพอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและ

ใบอนุญาต 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสํารวจแรตามอาชญาบัตร การ

อนุรักษแร และการทําเหมือง 
(๓ ทวิ)๓๗ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใหผูอ่ืนรับ

ชวงการทําเหมืองและเลิกรับชวงการทําเหมือง 
(๓ ตรี)๓๘ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหไดมาซึ่งน้ําเกลือ

ใตดินโดยการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินตลอดถึงการทําเกลือจากน้ําเกลือใตดิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อแร การขายแร การเก็บแร การ

ครอบครองแรและการขนแร 
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการแตงแร การประกอบโลหกรรม 

และการนําแรเขาหรือการสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
(๖)  กําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแก

บุคคลภายนอก 

                                                 
๓๖ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๗ มาตรา ๑๗ (๓ ทว)ิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๘ มาตรา ๑๗ (๓ ตร)ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

(๗)  กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 
มาตรา ๑๘๓๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมเปนประธาน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร* อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมปาไม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมดังกลาวมอบหมาย และบุคคลอื่นซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสามคนเปนกรรมการ ผูอํานวยการกอง กองสัมปทาน กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร* เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๙๔๐  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็น

แกรัฐมนตรีในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร

ช่ัวคราวและประทานบัตร ในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาต ิหรือพ้ืนที่เขตหวงหามของทางราชการ 
(๒) การตออายุอาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร 
(๓) การอนุญาตใหโอนประทานบัตร 
(๔) การสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร และประทานบัตร 
(๔/๑)๔๑ การกําหนดเงื่อนไขประทานบัตรทําเหมืองใตดินเฉพาะรายตามมาตรา 

๘๘/๗ 
(๕) เร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
(๖)๔๒ เร่ืองอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองปกรรมการ

ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๑๔๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนถึงวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 

                                                 
๓๙ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๐ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๑ มาตรา ๑๙ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๑๙ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๓ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีที่เปนความผิดลหุ

โทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่ง

ตนแทน 
 
มาตรา ๒๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๓  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงตั้ง

อนุกรรมการเพื่อใหทําการใดๆ ตามที่มอบหมาย หรือจะเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนํา หรือความเห็น ก็ใหกระทําได 

ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การสํารวจแรและการผูกขาดสํารวจแร 
   

 
มาตรา ๒๕๔๔  หามมิใหผูใดสํารวจแรในที่ใด ไมวาที่ซึ่งสํารวจแรนั้นจะเปนสิทธิ

ของบุคคลใดหรือไม เวนแตจะไดรับอาชญาบัตรสํารวจแร อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือ
อาชญาบัตรพิเศษ 

 
มาตรา ๒๖๔๕  นอกจากคาธรรมเนียมการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรือ

อาชญาบัตรพิเศษ ผูถืออาชญาบัตรนั้นตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ซึ่งไดรับอาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษอีกตางหาก และตองชําระลวงหนา 

การชําระคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ลวงหนาอาจไดรับผอนผันใหชําระเปนงวด
โดยมีประกันดวยบุคคลหรือทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๔๔ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๕ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 ๒๗๔๖  อาชญาบัตรสํารวจแร อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญา
บัตรพิเศษ ใหใชไดเฉพาะตัวผูถืออาชญาบัตรและใหคุมถึงลูกจางของผูถืออาชญาบัตรดวย 

 
มาตรา ๒๘๔๗  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรสํารวจแร ใหย่ืนคําขอตอเจา

พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เปนผูออกอาชญาบัตรสํารวจแร 
อาชญาบัตรสํารวจแรใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
ผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในอาชญาบัตร

สํารวจแร 
 
มาตรา ๒๙๔๘  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ใหย่ืนคําขอตอเจา

พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรแตละคําขอจะขอไดไมเกินสองพันหารอยไร 

เวนแตคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรในทะเล 
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในอาชญา

บัตรผูกขาดสํารวจแร 
 
มาตรา ๓๐๔๙  การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรในทะเล รัฐมนตรีหรือผูซึ่ง

รัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจกําหนดเนื้อที่ใหแกผูขอแตละบุคคล ไดไมเกินหาแสนไรและกําหนด
อายุอาชญาบัตรไดไมเกินสองปนับแตวันออก 

 
มาตรา ๓๑๕๐  ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรตองลงมือสํารวจแรภายในหกสิบ

วันนับแตวันไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร และตองย่ืนรายงานผลการดําเนินงาน และการ
สํารวจที่กระทําไปในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 
ตามแบบที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*กําหนดตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่* ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดนั้น และตองย่ืนรายงานผลการดําเนินงาน
และการสํารวจที่ไดกระทําไปภายหลังนั้น ภายในสามสิบวันกอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรส้ิน
อายุ 

                                                 
๔๖ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๗ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๘ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรเสียได เมื่อผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในอาชญา
บัตรผูกขาดสํารวจแร 

 
มาตรา ๓๒๕๑  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรใหส้ินสุดลงกอนอายุที่กําหนดไวใน

อาชญาบัตรนั้น ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาตาย 
(๒) เมื่อผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรซึ่งเปนนิติบุคคลสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๓) เมื่อผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรขาดคุณสมบัติ ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
(๔) เมื่อผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรไมรายงานผลการดําเนินงานและการ

สํารวจที่กระทําไปในรอบหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดนั้น 

(๕) เมื่อรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีคําส่ังเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรนั้น นับแตวันรับแจงคําส่ังเพิกถอน 

 
มาตรา ๓๓๕๒  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรพิเศษ ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
ผูย่ืนคําขออาชญาบัตรพิเศษตองกําหนดขอผูกพันสําหรับการสํารวจโดยระบุ

จํานวนเงินที่จะใชจายเพื่อการสํารวจสําหรับแตละปตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และตอง
เสนอใหผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด และให
ผลประโยชนพิเศษดังกลาวมีผลผูกพันผูถืออาชญาบัตรพิเศษตอไปเมื่อผูถืออาชญาบัตรพิเศษนั้น
ไดรับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนไดรับอาชญา
บัตรพิเศษนั้น 

คําขออาชญาบัตรพิเศษแตละคําขอใหขอไดไมเกินเนื้อที่ที่สามารถดําเนินการ
สํารวจจนแลวเสร็จครบถวนไดภายในหาปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ใหขอได
ไมเกินคําขอละหนึ่งหมื่นไร 

รัฐมนตรีเปนผูออกอาชญาบัตรพิเศษ 
อาชญาบัตรพิเศษมีอายุหาป นับแตวันออก 
ผูถืออาชญาบัตรพิเศษตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอผูกพันสําหรับการสํารวจ

ของแตละปที่กําหนดไวในอาชญาบัตรพิเศษ 
ถาผูถืออาชญาบัตรพิเศษไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอผูกพันตามวรรคหกของแต

ละปแลวผลการสํารวจในปที่ผานมาบงช้ีวาแรชนิดที่ประสงคจะเปดการทําเหมืองในเขตคําขอ

                                                 
๕๑ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๒ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 
 

อาชญาบัตรพิเศษมีไมเพียงพอในเชิงพาณิชยที่จะเปดการทําเหมืองไดทั้งหมดหรือบางสวน ผูถือ
อาชญาบัตรพิเศษอาจขอเวนคืนอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพื้นที่บางสวนก็ได โดยยื่นคําขอตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*และใหอาชญาบัตรพิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพื้นที่
บางสวนนั้นมีผลนับแตวันที่ย่ืนคําขอ และใหมีผลสิ้นขอผูกพันสําหรับปที่เหลืออยูหรือขอผูกพัน
สําหรับพื้นที่สวนที่คืน แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๔๕๓  เมื่อไดรับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตร

พิเศษแลว พนักงานเจาหนาที่จะไดกําหนดเขตพื้นที่อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตร
พิเศษ การกําหนดเขตพื้นที่ดังกลาว จะกระทําโดยการรังวัดหรือวิธีอ่ืนก็ได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด ใหผูย่ืนคําขอหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
เปนผูนํารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่กําหนดเปนหนังสือ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรือคําขออาชญาบัตร
พิเศษเสียได เมื่อผูย่ืนคําขอ 

(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังในการ

ดําเนินการตามความจําเปนเพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ หรือ 
(๓) กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติบทหนึ่งบทใดในหมวด ๓ 

หรือหมวด ๔ หรือรูเห็นเปนใจในการกระทําเชนวานั้น 
 
มาตรา ๓๕๕๔  อาชญาบัตรพิเศษจะออกทับเขตเนื้อที่ซึ่งมีผูไดรับอาชญาบัตร

ผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรอยูแลวมิได 
ถามีเขตเนื้อที่ซึ่งมีผูไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ 

ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยูแลวในเขตคําขอ การออกอาชญาบัตรพิเศษจะกระทํา
ไดโดยกันเขตเนื้อที่ซึ่งมีผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว
หรือประทานบัตรอยูแลวในเขตคําขอนั้นออก 

 
มาตรา ๓๖๕๕  เมื่อส้ินรอบปขอผูกพันใด ถาผูถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตาม

ขอผูกพันตามมาตรา ๓๓ สําหรับการสํารวจในรอบปนั้นไมครบถวน ผูถืออาชญาบัตรพิเศษตอง
จายเงินเทากับจํานวนที่ยังมิไดใชจายเพื่อการสํารวจในรอบปขอผูกพันนั้นใหแกกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร*ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันสิ้นรอบปขอผูกพันดังกลาว 

                                                 
๕๓ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๔ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๕ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

ในการสํารวจถาผูถืออาชญาบัตรพิเศษไดใชจายในรอบปขอผูกพันใดเกินขอ
ผูกพันที่กําหนดไวสําหรับรอบปขอผูกพันนั้น ใหมีสิทธิหักปริมาณเงินสวนที่เกินออกจากขอผูกพัน
สําหรับการสํารวจในรอบปขอผูกพันปตอไปได 

 
มาตรา ๓๗๕๖ 
 
มาตรา ๓๘๕๗ 
 
มาตรา ๓๙๕๘ 
 
มาตรา ๔๐๕๙  ผูถืออาชญาบัตรพิเศษตองลงมือสํารวจแรภายในเกาสิบวันนับแต

วันไดรับอาชญาบัตรพิเศษ และตองรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจใหกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร*ทราบทุกรอบระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับอาชญาบัตร
พิเศษนั้น 

 
มาตรา ๔๑๖๐  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษนั้นเสียได เมื่อผูถือ

อาชญาบัตรพิเศษไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคหก หรือมาตรา ๔๐ 
 
มาตรา ๔๒๖๑ 
 

หมวด ๔ 
การทําเหมือง 

   
 
มาตรา ๔๓๖๒  หามมิใหผูใดทําเหมืองในที่ใดไมวาที่ซึ่งทําเหมืองนั้นจะเปนสิทธิ

ของบุคคลใดหรือไม เวนแตจะไดรับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร 
 
มาตรา ๔๔๖๓  ผูใดประสงคจะขอประทานบัตร ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่*พรอมดวยหลักฐานที่เช่ือถือไดวาพบแรหรือมีแรชนิดที่ประสงคจะ

                                                 
๕๖ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๘ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕๙ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๐ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๑ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๒ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๓ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

เปดการทําเหมืองอยูในเขตคําขอนั้น และผูย่ืนคําขอจะเสนอใหผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชน
แกรัฐในกรณีที่ไดรับประทานบัตรตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได 

การขอประทานบัตรจะขอไดเขตหนึ่งไมเกินคําขอละสามรอยไร เวนแตการขอ
ประทานบัตรทําเหมืองในทะเลและการขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน๖๔ 

 
มาตรา ๔๕๖๕  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตเหมืองแรใหแกผูขอประทานบัตร

สําหรับทําเหมืองใตดินไดไมเกินรายละหนึ่งหมื่นไร และสําหรับทําเหมืองในทะเลไดไมเกินรายละ
หาหมื่นไร 

ในกรณีเพ่ือประโยชนแหงรัฐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเขต
เหมืองแรใหแกผูขอประทานบัตรสําหรับทําเหมืองใตดิน หรือสําหรับทําเหมืองในทะเลเกินที่
กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได 

การกําหนดเขตเหมืองแรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองอยูภายใตเง่ือนไข 
ดังตอไปนี ้

(๑) ถาการขอประทานบัตรนั้นเปนผลจากการสํารวจแรตามอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่ง
ผูขอประทานบัตรไดสํารวจตามเงื่อนไขของอาชญาบัตรพิเศษดังกลาวจนพบแหลงแรภายในพื้นที่
ที่สํารวจ รัฐมนตรีตองกําหนดเขตเหมืองแรตามแหลงแร และจํานวนพื้นที่ตามที่ผูขอระบุไวในคํา
ขอประทานบัตร 

(๒) ถาการขอประทานบัตรนั้นเปนกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหรัฐมนตรีกําหนดเขต
เหมืองแรตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

การออกประทานบัตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไข
ใดๆ เปนพิเศษตามที่เห็นสมควรใหผูถือประทานบัตรปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๔๖๖๖  ในเขตเนื้อที่ซึ่งไดมีผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญา

บัตรพิเศษ ผูอ่ืนจะยื่นคําขอประทานบัตรมิได เวนแตผูอ่ืนนั้นเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
มาตรา ๔๖/๑๖๗  เพ่ือประโยชนในดานความปลอดภัย หามมิใหออกประทานบัตร

ทําเหมืองหรือประทานบัตรทําเหมืองใตดินในลักษณะที่ทําใหมีเขตเหมืองแรซอนกันในระดับ
ความลึกที่ตางกันไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 

                                                 
๖๔ มาตรา ๔๔ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๖ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๗ มาตรา ๔๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 ๔๗๖๘  เมื่อไดรับคําขอประทานบัตรแลว พนักงานเจาหนาที่จะไดกําหนด
เขตพื้นที่ประทานบัตร การกําหนดเขตพื้นที่ดังกลาวจะกระทําโดยการรังวัดหรือวิธีอ่ืนก็ไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด ใหผูย่ืนคําขอหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
เปนผูนํารังวัดตามวัน เวลา และสถานที ่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่กําหนดเปนหนังสือ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขอประทานบัตรเสียไดเมื่อผูย่ืนคําขอ 
(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังในการ

ดําเนินการตามความจําเปนเพื่อออกประทานบัตร 
(๓) กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติบทหนึ่งบทใดในหมวด ๓ 

หรือหมวด ๔ หรือรูเห็นเปนใจในการกระทําเชนวานั้น หรือ 
(๔) เมื่อปรากฏวาแรชนิดที่ประสงคจะเปดการทําเหมืองในเขตคําขอมีไมเพียง

พอที่จะเปดการทําเหมืองได 
 
มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่และคนงานของ

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองในเวลากลางวันได 
แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองทราบเสียกอนและใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผู
ครอบครองที่ดินนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี 

ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผูใด พนักงานเจาหนาที่และ
คนงานของพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปน 

ในการรังวัด เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่และคนงาน
ของพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะขุดดินตัดตนไม หรือรานกิ่งไม หรือกระทําการอยางอ่ืนแกส่ิงที่
กีดขวางตอการรังวัดไดเทาที่จําเปน  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการที่จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอย
ที่สุด 

 
มาตรา ๔๘/๑๖๙  ในกรณีขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน พนักงานเจาหนาที่ตอง

สรางหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตเหมืองแรใหปรากฎชัดเจนบนผิวดิน โดยผูย่ืนคํา
ขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินเปนผูออกคาใชจาย 

 
มาตรา ๔๙๗๐  เมื่อไดกําหนดเขตแลว ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา

ทองที่*ประกาศการขอประทานบัตรของผูย่ืนคําขอ โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ และที่ทําการ

                                                 
๖๘ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๙ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๐ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

กํานันแหงทองที่ซึ่งขอประทานบัตรแหงละหนึ่งฉบับ เมื่อไมมีผูโตแยงภายในยี่สิบวันนับแตวันปด
ประกาศ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*จะไดดําเนินการสําหรับคําขอนั้นตอไป 

 
มาตรา ๕๐๗๑  ถาเขตพื้นที่ซึ่งขอประทานบัตรมิใชเปนที่วางทั้งหมด ผูย่ืนคําขอ

ตองแสดงหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่วาผูขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตนั้นได 
 
มาตรา ๕๑๗๒  เมื่อไดกําหนดเขตแลว ถาผูย่ืนคําขอประทานบัตรประสงคจะลง

มือทําเหมืองกอนไดรับประทานบัตร ใหย่ืนคําขอรับประทานบัตรชั่วคราวตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกประทานบัตรชั่วคราว 
ประทานบัตรชั่วคราวใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก ในกรณีที่มีคําส่ังยกคําขอ

ประทานบัตรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ใหประทานบัตรชั่วคราวสิ้นอายุนับแตวันสั่งยกคําขอนั้น 
ผูถือประทานบัตรชั่วคราวมีสิทธิหนาที่และความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้

เชนเดียวกับผูถือประทานบัตร 
การโอนประทานบัตรชั่วคราวจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่ผูถือประทานบัตร

ช่ัวคราวตายหรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถก็ใหทายาทหรือผูอนุบาล แลวแตกรณี เปนผู
ถือประทานบัตรชั่วคราวตอไป และใหนํามาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อมีการออก
ประทานบัตร ก็ใหออกประทานบัตรใหแกทายาท หรือใหแกผูอนุบาลถือไวแทนผูย่ืนคําขอ 

 
มาตรา ๕๒  หลักหมายเขตเหมืองแร หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดทําไวในการรังวัดกําหนดเขตการทําเหมืองนั้น ถามีการสูญหาย ผูถือประทานบัตรมี
หนาที่ตองรับผิดสําหรับคาใชจายทั้งส้ินในการที่จะตองมีการรังวัดทําหลักหมายเขตเหมืองแรหรือ
หมุดหลักฐานการแผนที่ใหม 

 
มาตรา ๕๓๗๓  รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทาน

บัตรชั่วคราวไดในกรณีที่มีเหตุที่จะเพิกถอนประทานบัตรตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น 
เมื่อรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายไดส่ังเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราวราย

ใดแลว ใหคําขอประทานบัตรรายนั้นเปนอันตกไป 
 
มาตรา ๕๔๗๔  รัฐมนตรีเปนผูออกประทานบัตร 

                                                 
๗๑ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๒ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๓ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๔ มาตรา ๕๔ วรรคสองและวรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

ประทานบัตรใหมีอายุไมเกินยี่สิบหาปนับแตวันออก และในกรณีที่ผูขอประทาน
บัตรไดรับประทานบัตรชั่วคราวอยูกอนแลว ใหนับอายุประทานบัตรเริ่มตนแตวันออกประทาน
บัตรชั่วคราวฉบับแรก 

ในกรณีที่อายุของประทานบัตรชั่วคราวรายใดที่ไดออกใหแลวรวมกันมากกวา
กําหนดอายุของประทานบัตรที่จะออกให ก็ใหงดการออกประทานบัตรรายนั้น 

ประทานบัตรใดไดกําหนดอายุไวต่ํากวาย่ีสิบหาป เมื่อผูถือประทานบัตรยื่นคําขอ
ตออายุกอนครบกําหนดไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่* รัฐมนตรีจะตออายุประทานบัตรใหอีกก็ได แตเมื่อรวมกําหนดเวลาทั้งหมดตองไมเกินยีสิ่บ
หาป 

เมื่อผูถือประทานบัตรไดย่ืนคําขอตออายุตามความในวรรคสี่แลว แมประทาน
บัตรจะสิ้นอายุแลว ก็ใหผูนั้นทําเหมืองตอไปไดเสมือนเปนผูถือประทานบัตร  ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันประทานบัตรสิ้นอายุ แตถาเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ได
มีหนังสือแจงการปฏิเสธของรัฐมนตรีไมตออายุประทานบัตรใหในระหวางเวลานั้น ก็ใหถือวาสิทธิ
ในการทําเหมืองของผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันรับแจงนั้น 

 
มาตรา ๕๕๗๕  นอกจากคาธรรมเนียมการออกประทานบัตรชั่วคราวหรือประทาน

บัตร ใหผูถือประทานบัตรชั่วคราวหรือผูถือประทานบัตร เสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ในการทํา
เหมืองทุกปตามจํานวนเนื้อที่ตลอดเขตเหมืองแร โดยตองชําระลวงหนาแตละป และตองเสียเงิน
บํารุงพิเศษในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาภาคหลวงแรที่ผลิตไดจากประทานบัตรชั่วคราวหรือ
ประทานบัตร ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*เก็บรักษาเงินบํารุงพิเศษดังกลาวไว
เพ่ือจัดสรรสําหรับใชจายในการพื้นฟูพ้ืนที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว การปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการใชจายในการบํารุงทองถ่ินในจังหวัดที่มีการทํา
เหมือง 

อัตราการเสียเงินบํารุงพิเศษ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงิน
บํารุงพิเศษ รวมตลอดทั้งการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  สิทธิตามประทานบัตรไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๕๗  ผูถือประทานบัตรจะตองทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง แผนผัง 

โครงการ และเง่ือนไขที่กําหนดไวในการออกประทานบัตร และถาจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแรที่จะ
ทําเหมืองหรือเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการและเงื่อนไขดังกลาว ผูถือประทาน
บัตรจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกอนจึงจะทําได 

 

                                                 
๗๕ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

มาตรา ๕๘๗๖  การเตรียมการเพื่อการทําเหมือง เชน การปลูกสรางอาคาร ขุดทาง
น้ํา ทําทํานบหรือทําการอยางใดอยางหนึ่งในเขตเหมืองแรเพ่ือประโยชนแกการทําเหมืองรวมถึง
การกอสรางหรือติดตั้งเคร่ืองทุนแรง ใหถือวาเปนการทําเหมือง 

 
มาตรา ๕๙  การปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง การจัดตั้งสถานที่เพ่ือการ

แตงแรหรือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตเหมืองแรมิได เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*  และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ในการนั้น
เสมือนหนึ่งการใชเนื้อที่ในการทําเหมือง 

 
มาตรา ๖๐๗๗  ผูถือประทานบัตรตองทําเหมืองโดยมีคนงานในการทําเหมือง และ

เวลาทําการดังนี้ 
(๑) ตองมีคนงานทําการทุกๆ ระยะเวลาสิบสองเดือน เมื่อเฉลี่ยเปนรายเดือน

แลว ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคนตอเนื้อที่สองไร เศษของสองไรใหนับเปนสองไร แตสําหรับกรณีที่
การทําเหมืองใชเครื่องกลทุนแรง ใหคํานวณกําลังของเครื่องกลทุนแรงนั้นแทนคนงานที่ตองมีตาม
เนื้อที่นั้นไดโดยอัตราหนึ่งแรงมาตอแปดคน 

 
(๒) ตองมีเวลาทําการรวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันในทุกๆ ระยะเวลาสิบ

สองเดือน 
ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับ สําหรับประทาน

บัตรที่มีเขตติดตอกัน ใหถือเปนเหมืองเดียวกันในการมีคนงานทําการและเวลาทําการดังเกณฑที่
กลาวขางตน 

ผูถือประทานบัตรหลายคนที่มีเขตเหมืองแรติดตอกันอาจรวมโครงการทําเหมือง
เปนเหมืองเดียวกันได โดยยื่นคําขอและรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่* ในการนี้ใหใชเกณฑมีคนงานทําการและเวลาทําการเสมือนเปนเหมืองเดียวกันดังกลาว
ขางตน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูถือประทานบัตรในระยะเวลาหนึ่งปแรกนับ
แตวันไดรับประทานบัตร หากไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๑๗๘  ถาผูถือประทานบัตรไมสามารถทําเหมืองตามที่กําหนดไวใน

มาตรา ๖๐ เนื่องจากมีเหตุขัดของอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหย่ืนคําขอรับ

                                                 
๗๖ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๗ มาตรา ๖๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๘ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

ใบอนุญาตหยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตหรือบางสวนของเขตเหมืองแรตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่* เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*จะออกใบอนุญาตหยุด
การทําเหมืองใหผูถือประทานบัตรไดคราวละไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๖๒  หามมิใหผูถือประทานบัตรทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ํา

สาธารณะภายในระยะหาสิบเมตร เวนแตประทานบัตรกําหนดไวใหทําได หรือไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
นั้น 

 
มาตรา ๖๓  หามมิใหผูถือประทานบัตรปดกั้น ทําลาย หรือกระทําดวยประการใด

ใหเปนการเสื่อมประโยชนแกทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๖๔  หามมิใหผูถือประทานบัตรทดน้ําหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ไม

วาจะอยูภายในหรือภายนอกเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่* และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

คําขอรับใบอนุญาตทดน้ําหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ใหแสดงแผนที่และ
วิธีการที่จะทดน้ําหรือชักน้ําโดยละเอียด 

 
มาตรา ๖๕  เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*มีอํานาจออกใบอนุญาต

ใหผูถือประทานบัตรในเขตเหมืองแรรายหนึ่งทําทางไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางถายน้ําขุน
ขนหรือมูลดินทรายผานเขตเหมืองแรของผูถือประทานบัตรรายอื่นได แตถาไดกอความเสียหายให
เกิดข้ึนเพราะการนั้น ผูถือประทานบัตรซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองรับผิดใชคาทดแทน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีจําเปนรัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตใหผูถือประทานบัตร

ในเขตเหมืองแรรายหนึ่งปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแรของผูถือ
ประทานบัตรรายอื่นได เมื่อเขตที่จะเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนั้นเปนที่ซึ่งขุดเอาแรแลว 
หรือเปนที่ซึ่งไมมีแรพอทําเหมือง แตถาไดกอความเสียหายใหเกิดขึ้นเพราะการนั้น ผูถือประทาน
บัตรซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองรับผิดใชคาทดแทน 

ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่แทนผูถือ
ประทานบัตรรายที่ถูกใชเนื้อที่สําหรับเนื้อที่ที่ใชเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนั้น 

 
มาตรา ๖๗  หามมิใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย อันเกิด

จากการทําเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร เวนแตน้ํานั้นจะมีความขุนขนหรือมูลดินทรายไมเกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเปน รัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตยกเวนการบังคับตามวรรคหนึ่ง
ได โดยกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 



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 ๖๘  น้ําขุนขนหรือมูลดินทรายที่ผูถือประทานบัตรปลอยออกนอกเขต
เหมืองแร แมไดปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ แลวก็ดี ผูถือประทานบัตรจะตองจัดการปองกันมิใหน้ําขุน
ขนหรือมูลดินทรายนั้นไปทําใหทางน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเส่ือมประโยชนแกการใชทางน้ํานั้น 

ในกรณีจําเปนรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดทางน้ําสาธารณะ เพ่ือใหผูถือ
ประทานบัตรรายหนึ่งหรือหลายรายใชเปนที่สําหรับปลอยถายน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย โดย
กําหนดใหผูถือประทานบัตรเสียคาตอบแทนเพื่อคุมคาบํารุงรักษาและชดใชความเสียหาย และ
กําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๙  ในการทําเหมืองหรือแตงแร หามมิใหผูถือประทานบัตรกระทําหรือ

ละเวนกระทําการใดอันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนที่มีพิษกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล 
สัตว พืช หรือทรัพยสิน 

 
มาตรา ๗๐  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตเหมืองแรเพ่ือตรวจการทํา

เหมืองไดทุกเวลา ใหผูครอบครองเขตเหมืองแรนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือประทานบัตรใหจัดการปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดจากการทําเหมืองหรือแตงแรได 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เห็นวาการทํา

เหมืองหรือแตงแรจะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแก
ผูถือประทานบัตรใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการทําเหมืองหรือแตงแรตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อ
ปองกันอันตรายนั้นได และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการทําเหมืองหรือแตงแรเสียทั้งส้ิน หรือ
สวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๗๒  บรรดาขุม หลุม หรือปลอง ที่ไมไดใชในการทําเหมืองแลว ใหผูถือ

ประทานบัตรจัดการถมหรือทําที่ดินใหเปนตามเดิมเสียทุกแหง ไมวาประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุ
แลวหรือไม เวนแตประทานบัตรไดกําหนดเปนอยางอ่ืน หรือเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่*จะไดส่ังเปนหนังสือกําหนดเปนอยางอ่ืนดวยความเห็นชอบของอธิบดี 

ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่*มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูถือประทานบัตรนั้นจัดการถมหรือทําที่ดินใหเปนตามเดิม ผูถือ
ประทานบัตรตองปฏิบัติใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๗๓  ผูถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร เฉพาะแต 
(๑) ทําเหมืองและขายแรที่ระบุในประทานบัตร สวนแรอ่ืนซึ่งเปนผลพลอยไดจาก

การทําเหมืองนั้น ผูถือประทานบัตรจะขายไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
(๒) ปลูกสรางอาคารหรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการทําเหมือง รวมทั้งการแตงแร

หรือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย 



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 
 

(๓) ใชที่ดินในเขตเหมืองแร ที่ขุดเอาแรแลวหรือที่มีแรไมสมบูรณพอที่จะเปด
การทําเหมือง เพ่ือเกษตรกรรมในระหวางอายุประทานบัตร แตทั้งนี้เมื่อส้ินอายุประทานบัตรแลวมิ
ใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิครอบครอง 

(๔) นําคดีข้ึนสูศาลในกรณีที่มีผูโตแยงหรือขัดขวางสิทธิในการทําเหมือง 
ความใน (๒) และ (๓) มิใหใชบังคับกับผูถือประทานบัตรทําเหมืองใตดิน เวนแต

เปนการกระทําในเขตพื้นที่ที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง๗๙ 
 
มาตรา ๗๔  หามมิใหผูถือประทานบัตรนําหรือยอมใหผูอ่ืนนํามูลแรตลอดจนมูล

ดินทราย ออกจากเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่* และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๗๕๘๐  ประทานบัตรใหใชไดเฉพาะตัวผูถือประทานบัตรและใหคุมถึง

ลูกจางของผูถือประทานบัตรดวย 
 
มาตรา ๗๖  หามมิใหผูถือประทานบัตรยอมใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองไมวา

เฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือ
ผูที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตรับชวงการทําเหมืองและ
เลิกรับชวงการทําเหมือง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง๘๑ 

 
มาตรา ๗๗  เมื่อผูถือประทานบัตรประสงคจะใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองใหย่ืน

คําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ระบุบุคคลผูจะรับชวงการทําเหมืองใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ภายในอายุของประทานบัตรและสวนของเขตเหมืองแรที่จะใหรับชวงการทาํ
เหมือง 

รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตใหมีการรับชวงการทํา
เหมืองไดตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร และในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได 
ผูถือประทานบัตรที่ไดใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองดังกลาวในวรรคหนึ่ง คงมีหนาที่และความรับ
ผิดตามกฎหมาย และใหผูรับชวงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิหนาที่และความรับผิดตามกฎหมาย
เสมือนเปนผูถือประทานบัตรดวย 

 
มาตรา ๗๘  ผูถือประทานบัตรผูใดประสงคจะโอนประทานบัตรใหแกผูอ่ืน ใหผู

ถือประทานบัตรและผูจะรับโอนยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เพ่ือเสนอ
ตามลําดับไปยังรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีไดส่ังอนุญาตใหโอนได และเมื่อผูถือประทานบัตรไดชําระ

                                                 
๗๙ มาตรา ๗๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๐ มาตรา ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๘๑ มาตรา ๗๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

หนี้สินตามพระราชบัญญัตินี้ที่คางชําระแกเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*แลว จึงจะทํา
การโอนประทานบัตรนั้นได 

 
มาตรา ๗๙  ในการโอนประทานบัตร ใหผูถือประทานบัตรและผูจะรับโอนหรือ

ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ นําประทานบัตรและเอกสารเกี่ยวกับการทําเหมืองมาจดทะเบียนการโอน
ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

 
มาตรา ๘๐  ในการโอนประทานบัตร นอกจากจะตองเสียคาธรรมเนียมในการยื่น

คําขอโอนและคาธรรมเนียมการโอนแลว ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอน
สิทธิทําเหมืองที่ตนพึงไดรับอีกดวย 

คาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง ใหเรียกเก็บเฉพาะแตในสวน
ที่เปนคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองตามประทานบัตร โดยไมรวมถึงคาตอบแทนการโอน
ทรัพยสินอื่น 

ในกรณีที่ผูโอนแจงวาไมมีคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง หรือในกรณีที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เห็นวาคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองที่แจงต่ํากวาที่
ควร ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ประเมินคาสิทธิทําเหมืองที่จะโอนตาม
หลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดและใหนําจํานวนเงินคาสิทธิทําเหมืองตามที่ประเมินนั้นมาคํานวณเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองตามที่ประเมินนั้น 

การโอนประทานบัตรอันเปนการใหโดยเสนหาแกบิดามารดา สามี ภริยา หรือ
ผูสืบสันดานของผูโอนเอง ไมตองเสียคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรตาย ใหทายาทยื่นคําขอตอเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เพ่ือรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในเกาสิบวันนับแตวัน
ผูถือประทานบัตรตาย มิฉะนั้นใหถือวาประทานบัตรนั้นสิ้นอายุเมื่อครบเกาสิบวันนั้น 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด ผูรับโอนไมตองเสียคาธรรมเนียมใน
คาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

ในกรณีที่ทายาทของผูถือประทานบัตรยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตก
ทอดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหผูนั้นทําเหมืองตอไปไดเสมือนเปนผูถือ
ประทานบัตร แตถารัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาทายาทนั้นไมสมควรจะเปนผูรับโอนประทานบัตร  
รัฐมนตรีจะมีคําส่ังไมอนุญาตใหรับโอนก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาประทานบัตรนั้นสิ้นอายุนับแต
วันรับแจงคําส่ังนั้นจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความใน
สามวรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให

ลมละลาย ประทานบัตรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 
 



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 
 

มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรเปนนิติบุคคลและสภาพนิติบุคคลสิ้นสุด
ลง ประทานบัตรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๘๔  ผูถือประทานบัตรอาจเวนคืนประทานบัตรไดโดยยื่นคําขอและมอบ

ประทานบัตรตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* ในกรณีเชนนี้ใหประทานบัตรนั้นสิ้น
อายุเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ได
รับคําขอเวนคืนประทานบัตรนั้น เวนแตผูถือประทานบัตรกับเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่*จะตกลงกันใหส้ินอายุในระยะเวลานอยกวานั้น 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูและเจา

พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ไมอาจติดตอถึงได รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทาน
บัตรนั้นเสียได 

 
มาตรา ๘๖  ผูถือประทานบัตรใดไมชําระหนี้อันพึงตองชําระตามพระราชบัญญัติ

นี้ เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ไดบอกกลาวเปนหนังสือใหชําระแลว และไม
ชําระภายในเกาสิบวันนับแตวันรับคําบอกกลาว รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสีย
ได 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนประทานบัตรใด ประทานบัตรนั้น

เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้นจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
 
มาตรา ๘๘  เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเวนแต

ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรยื่นคําขอตออายุและยังมิไดมีการปฏิเสธของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๔ 
 

หมวด ๔/๑๘๒ 
การทําเหมืองใตดิน 
   

 
สวนที ่๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๘๘/๑ ใหนําบทบัญญัติในหมวดอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับ

การทําเหมืองใตดินเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 
 

                                                 
๘๒ หมวด ๔/๑ มาตรา ๘๘/๑ ถึง ๘๘/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 ๘๘/๒ การทําเหมืองใตดินตองทําในระดับความลึกที่ปลอดภัย โดย
พิจารณาจากโครงสรางทางธรณีวิทยารวมทั้งวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแรในแตละ
พ้ืนที่และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต 

 
มาตรา ๘๘/๓ การทําเหมืองใตดินของที่ดินใดที่มิใชที่วาง หากอยูในระดับความ

ลึกจากผิวดินไมเกินหนึ่งรอยเมตร ผูย่ืนคําขอประทานบัตรตองแสดงหลักฐานตอพนักงาน
เจาหนาที่วาผูขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตที่ดินนั้นได 

 
มาตรา ๘๘/๔ เขตเหมืองแรตามประทานบัตรทําเหมืองใตดินตองไมรุกลํ้าเขาไป

ในเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 
ในกรณีที่พบวาการทําเหมืองใตดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร จะสงผลกระทบตอ

คุณภาพส่ิงแวดลอมอยางสําคัญโดยมิอาจแกไขหรือฟนฟูได ใหรัฐมนตรีกําหนดเปนเง่ือนไขใน
ประทานบัตรมิใหทําเหมืองใตดินในบริเวณนั้น 

 
มาตรา ๘๘/๕ การออกประทานบัตรทําเหมืองใตดินจะตองอยูภายใตเง่ือนไข

ตอไปนี้ 
(๑) ผูขอประทานบัตรเสนอคําขอโดยถูกตองตามเงื่อนไขในมาตรา ๘๘/๖ 
(๒) รัฐมนตรีไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่ง โดย

ถูกตอง 
(๓) รัฐมนตรีไดกําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคสอง โดย

ถูกตอง 
 

สวนที ่๒ 
การกําหนดเงื่อนไขในประทานบตัรทําเหมอืงใตดนิ 

   
 
มาตรา ๘๘/๖ คําขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน ตองประกอบดวยรายละเอียด

การทําเหมือง แผนผัง โครงการที่ครบถวน ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดในประกาศกระทรวง 
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี ้

(๑) ขอมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิค ตามมาตรา ๘๘/๒ 
(๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแรโดยสังเขป พรอมขอมูลประเมินผลกระทบตอ

คุณภาพส่ิงแวดลอมในบริเวณตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘๘/๔ วรรคสอง 
(๓) ขอมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองและแตงแรโดยสังเขป ทั้งทางเลือกทาง

วิศวกรรมเหมืองแรที่มีอยูโดยทั่วไป และทางเลือกที่ผูขอประทานบัตรเห็นสมควรจะนํามาใชพรอม
เหตุผลของทางเลือกดังกลาว 



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 
 

(๔) ขอมูล แผนผัง ข้ันตอน วิธีการในการทําเหมือง การแตงแร และการฟนฟู
พ้ืนที่ภายหลังการทําเหมืองใตดินโดยสังเขป ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือรักษาไว
ซึ่งคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ ทั้งที่อาจกระทบตอการดํารงอยูของธรรมชาต ิและชุมชน 

(๕) ขอเสนอเพื่อการมีสวนรวมตรวจสอบการทําเหมืองใตดินของตัวแทนผูมีสวน
ไดเสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) ที่ระบุถึงจํานวนกองทุนสนับสนุน และระเบียบการตรวจสอบการทํา
เหมืองที่ผูขอประทานบัตรจะเสนอใหผูมีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองไดเขารวมตรวจสอบการทํา
เหมืองตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๘/๑๑ 

(๖) เสนทางขนสง และแหลงน้ําที่จะใชในโครงการ ทั้งที่มีอยูแลว และท่ีจะ
พัฒนาข้ึนพรอมรายละเอียดการใชสอยตลอดโครงการ ที่เพียงพอจะประเมินใหเห็นไดวาการทํา
เหมืองใตดินในโครงการจะไมสงผลกระทบตอการดํารงอยูทั้งของชุมชน และธรรมชาต ิ

(๗) ขอเสนอเอาประกันภัยความรับผิด ตามมาตรา ๘๘/๑๓ ที่ระบุถึงวงเงินและ
ระยะเวลาเอาประกันไวโดยชัดเจน 

 
มาตรา ๘๘/๗ เมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูขอประทาน

บัตรทําเหมืองใตดินไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแลวใหรัฐมนตรีประมวลขอมูลตอไปนี้ เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบราชการที่เก่ียวของแลวแตกรณี 
เพ่ือประกอบการกําหนดเงื่อนไขอันจําเปนในประทานบัตรตอไป 

(๑) ขอมูลโครงการที่ย่ืนประกอบคําขอประทานบัตร ตามมาตรา ๘๘/๖ 
(๒) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมประกอบกับความเห็นของผู

พิจารณารายงาน 
เมื่อกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสิ้นสุดลงและไดรับรายงานจากคณะกรรมการ

จัดการรับฟงแลว ใหรัฐมนตรีพิจารณารายงานนั้นแลววินิจฉัยกําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว
ตามเกณฑตอไปนี้ 

(๑) เง่ือนไขในประทานบัตรตองครอบคลุมโครงการ อยางนอยในทุกรายการ
ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงที่ออกประกาศตามมาตรา ๘๘/๖ 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏความแตกตางของขอมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟง
ความคิดเห็นที่จัดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยใหเปนที่ยุติ แตหากพบวารายงานหรือ
ขอมูลในปญหาใดยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจ หรือการจัดรับฟงไมถูกตองหรือผิดพลาดใน
สาระสําคัญก็ใหส่ังการแกไขแลวแตกรณี เพ่ือวินิจฉัยใหเปนที่ยุติตอไป 

(๓) นอกจากคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตาม (๑) แลว เง่ือนไขในประทานบัตรตอง
ครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมด ที่ผูขอประทานบัตรไดเสนอไวในรายงานวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมรายงานประกอบคําขอประทานบัตรตามมาตรา ๘๘/๖ และใหรวมถึง
เง่ือนไขหรือมาตรการเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย 

 



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 ๘๘/๘ การแกไขเงื่อนไขในประทานบัตรทําเหมืองใตดินที่กําหนดขึ้นตาม
มาตรา ๘๘/๗ ใหนําบทบัญญัติในสวนนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหถือการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองตามมาตรา ๘๘/๑๑ วรรคหนึ่ง เปนการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียโดยทั่วไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่ง 

 
สวนที ่๓ 

สิทธิมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
   

 
มาตรา ๘๘/๙ เมื่อผูประสงคจะขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินรายใด 

เห็นสมควรใหมีการปรึกษาเบื้องตนกับผูมีสวนไดเสีย เพ่ือพัฒนาโครงการทําเหมืองใตดินของตน 
ใหย่ืนคําขอตออธิบดีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการรับไปดําเนินการจัดประชุมปรึกษาตามขั้นตอนที่
กําหนดในประกาศกระทรวงโดยคาใชจายของผูขอ 

ประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่งใหระบุถึงกฎเกณฑและข้ันตอนตอไปนี ้
(๑) ความสมบูรณของรายงานเบื้องตนที่จะนําเขาสูการปรึกษาจะตอง

ประกอบดวยขอมูลอันจําเปนและประเด็นปญหาโดยชัดเจน 
(๒) หลักเกณฑรับรองกลุมหรือองคกรอันเกิดจากการรวมตัวของผูมีสวนไดเสีย

และการไดมาซึ่งตัวแทนที่จะเขารวมปรึกษา ที่ครอบคลุมทั้งกลุมกํานันผูใหญบาน กลุมผูบริหาร 
และสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมผูมีสิทธิในที่ดินหรืออยูอาศัยในเขตเหมือง
แรนั้น 

(๓) องคประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องตนซึ่งจะตองมี
ตัวแทนราชการสวนภูมิภาคที่เก่ียวของ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมอยูดวย 

(๔) ข้ันตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศเชิญโดยทั่วไปใหผูมีสวนได
เสียสงตัวแทนเขารวมประชุม การลงทะเบียนเขารวมประชุม และระยะเวลาลวงหนาที่ใหแกผูมี
สวนไดเสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) ศึกษาขอมูลตามสมควร 

 
มาตรา ๘๘/๑๐ เมื่อตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๘๘/๗ วรรค

หนึ่ง ครั้งใดใหอธิบดีจัดตั้งกองทุนขึ้นสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของกลุมผูมีสวนไดเสียใน
โครงการทําเหมืองใตดินตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) โดยมีแหลงเงินทุนมาจาก 

(๑) คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูขอประทานบัตรตามอัตราที่กําหนดในประกาศ
กระทรวง 

(๒) เงินอุดหนุนจากกองทุนตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
อัตราคาใชจายตาม (๑) หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการเสนอและรับรอง

โครงการและระเบียบการรับและจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
 



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 
 

มาตรา ๘๘/๑๑ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ออกประทานบัตรทําเหมืองใตดินราย
ใดใหอธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) เพ่ือตกลงกําหนดตัวบุคคลผู
มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองตามระเบียบที่กําหนดไวในเงื่อนไขประทานบัตร 

ใหผู ถือประทานบัตรจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนการจางผู เ ช่ียวชาญเพื่อ
ชวยเหลือผูมีสิทธิตรวจสอบเปนอัตราตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขประทานบัตร ภายในสามสิบวัน
นับแตไดผูมีสิทธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อไดรับแจงสัญญาและรายละเอียดการวาจางผูเช่ียวชาญจากผูมีสิทธิตรวจสอบ
แลวใหอธิบดีจายเงินคาจางใหแกผูเช่ียวชาญได ตอเมื่อไดรับคํารับรองในเนื้องานจากผูมีสิทธิ
ตรวจสอบแลว 

วาระการทํางานของผูมีสิทธิตรวจสอบ เง่ือนไขและวิธีการเพิกถอนผูมีสิทธิ
ตรวจสอบที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัวแทนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) การเก็บ
รักษากองทุน คุณสมบัติมาตรฐานของผูเช่ียวชาญ ลักษณะสัญญาวาจางผูเช่ียวชาญ และระเบียบ
การเบิกจายใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

 
สวนที ่๔ 

การคุมครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย 
   

 
มาตรา ๘๘/๑๒ การทําเหมืองใตดินบริเวณใดในเขตเหมืองแรในลักษณะ

ดังตอไปนี้ถือเปนการทําใหเสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพยในพื้นที่นั้น ผูเสียหายยอมเรียกใหผู
ถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินระงับการกระทําและจัดการแกไขตามที่จําเปนเพื่อปองปด
ภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นได 

(๑) การทําเหมืองใตดินในระดับความลึกจากผิวดินนอยกวาที่กําหนดไวใน
เง่ือนไขประทานบัตรทําเหมืองใตดิน และไมเกินหนึ่งรอยเมตร 

(๒) การทําเหมืองใตดินไมวาในระดับความลึกใด ที่มีวิธีการทําเหมืองตามหลัก
วิศวกรรมเหมืองแรเพ่ือประกันความมั่นคงของชั้นดิน ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในเง่ือนไข
ประทานบัตรทําเหมืองใตดิน 

 
มาตรา ๘๘/๑๓ ในกรณีที่พ้ืนดินบริเวณใดในเขตเหมืองแรของประทานบัตรทํา

เหมืองใตดินทรุดตัวลง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม ให
นําหลักความรับผิดตอไปนี้มาใชบังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น 

(๑) ใหสันนิษฐานไวกอนวา การทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดขึ้นจากการทําเหมอืงใต
ดิน 

(๒) หากเปนที่ยุติวาการทําเหมืองใตดินเปนตนเหตุแหงการทรุดตัวของพื้นที่ดิน
นั้น ใหผูถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินและหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการทํา



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 
 

เหมืองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในทุกกรณี และหากหนวยงานของรัฐดังกลาวไดชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหายแลวใหใชสิทธิไลเบี้ยตอผูถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินได 

 
หมวด ๕ 

การขุดหาแรรายยอยและการรอนแร 
   

 
มาตรา ๘๙  หามมิใหผูใดขุดหาแรรายยอยหรือรอนแร เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแร 
 
มาตรา ๙๐  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอยหรือใบอนุญาต

รอนแร ใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองที่ แลวใหนายอําเภอทองที่สงเร่ืองไปใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่*หรือผูที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาออกใบอนุญาต 

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*หรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูออก
ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอยหรือใบอนุญาตรอนแร และจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได 

ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแร ใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคมของปที่ออก 

 
มาตรา ๙๑  หลักเกณฑและวิธีการในการออกใบอนุญาตขุดหาแรรายยอยหรือ

ใบอนุญาตรอนแร การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ใหกําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ ทว๘ิ๓ 

การขุดเจาะน้ําเกลือใตดนิ 
   

 
มาตรา ๙๑ ทวิ  หามมิใหผูใดขุดเจาะน้ําเกลือใตดินลึกกวาระดับที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 
เพ่ือประโยชนในการใชสอยสวนตัวของประชาชนในทองที่ใดทองที่หนึ่ง ให

รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดระดับความลึกของการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินใหลึกกวาระดับที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่งได โดยตองระบุเขตทองที่และระดับความลึกใหชัดเจนและใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ภายใตบังคับมาตรา ๙๑ ตรี ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต
ดินตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*หรือผูที่อธิบดี
มอบหมาย และใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*หรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูออก

                                                 
๘๓ หมวด ๕ ทวิ มาตรา ๙๑ ทวิ ถึง มาตรา ๙๑ อัฎฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

ใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน ในการอนุญาต ผูออกใบอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ใน
ใบอนุญาตก็ไดและใหใบอนุญาตดังกลาวมีอายุไมเกินสามปนับแตวันที่ออก 

 
มาตรา ๙๑ ตรี  เพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหมีการทรุดตัวของดินและในการ

ปองกันมิใหมีผลกระทบทางสภาวะสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจกําหนดทองที่ใดทองที่หนึ่งเปนเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน พรอมทั้งกําหนด
ระดับความลึกข้ันต่ําที่จะมีการอนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน ในเขตควบคุมดังกลาว
นอกเหนือไปจากระดับความลึกตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙๑ ทวิได 

การกําหนด การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 
และการกําหนดหรือเปล่ียนแปลงระดับความลึกข้ันต่ําที่ประกาศกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินในเขตควบคุมการขุดเจาะ
น้ําเกลือใตดินตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย  และใหอธิบดีหรือผูที่
อธิบดีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินในเขตควบคุมดังกลาว ในการอนญุาต 
ผูออกใบอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได และใหใบอนุญาตดังกลาวมีอายุไมเกิน
หาปนับแตวันที่ออก 

 
มาตรา ๙๑ จัตวา  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตที่ไดรับอนุญาตให

ขุดเจาะน้ําเกลือใตดินไดทุกเวลาเพื่อตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาต และใหผูรับใบอนุญาตหรือผูครอบครองเขตที่ไดรับอนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน
นั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี  ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแก
ผูรับใบอนุญาตหรือผูครอบครองใหจัดการปองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได 

 
มาตรา ๙๑ เบญจ  ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เห็นวา 

การดําเนินการของผูรับใบอนุญาต อาจเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน ใหเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง 
แกไขหรือหยุดการกระทํานั้นไดตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายนั้น 

 
มาตรา ๙๑ ฉ  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป และหมวด ๒ 

คณะกรรมการมาใชบังคับกับการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินตามหมวดนี้ โดยใหถือเสมือนหนึ่งวา
ใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินเปนประทานบัตร 

มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ ถึงหมวด ๑๑ มาใชบังคับกับการขุดเจาะน้ําเกลือ
ใตดิน น้ําเกลือใตดินและเกลือที่ไดมาจากน้ําเกลือใตดินตามหมวดนี้ 

 
มาตรา ๙๑ สัตต  คุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ จํานวนเนื้อที่ของแตละคําขอ

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน การออกใบอนุญาต 



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 
 

การโอนใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตขุด
เจาะน้ําเกลือใตดิน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๑ อัฏฐ  ผูรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินตองชําระคาภาคหลวงแร

ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรกอนที่จะขนน้ําเกลือใตดินหรือเกลือที่ไดมาจาก
น้ําเกลือใตดินออกจากเขตที่ไดรับอนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดินตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
เวนแตจะเปนการขนไปยังสถานที่ที่ไดรับอนุญาตตามที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือสถานท่ีที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ไดอนุญาตในภายหลังแตตองวางเงินประกันหรือจัดให
ธนาคารเปนผูค้ําประกันการชําระคาภาคหลวงไวตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีที่มีการซื้อขายน้ําเกลือใตดินหรือเกลือที่ไดมาจากน้ําเกลือใตดินที่ตกเปน
ของแผนดินแตยังมิไดชําระคาภาคหลวงแรผูซื้อตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับน้ําเกลือใตดิน
หรือเกลือที่ไดมาจากน้ําเกลือใตดินดังกลาวในขณะที่ซื้อ 

 
หมวด ๖ 

การซื้อแร การขายแรและการเก็บแร 
   

 
มาตรา ๙๒๘๔  หามมิใหผูใดซื้อแรเพ่ือประกอบธุรกิจ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

ซื้อแรจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแก 
(๑)  การซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 
(๒)  การซื้อโลหะที่ไดจากโลหกรรม 
(๓)  การซื้อแรตามชนิดและสภาพของแรที่แตงจนสามารถนําไปผสมกับวัตถุอ่ืน 

หรือนําไปประกอบกิจการสําเร็จรูปได ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙๓  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตซื้อแร ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ที่ผูขอจะตั้งสถานที่ซื้อแร 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เปนผูออกใบอนุญาตซื้อแร ในการนี้

ใหกําหนดสถานที่ซื้อแร และจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตซื้อแรก็ได 
ใบอนุญาตซื้อแรใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 
มาตรา ๙๔  หามมิใหผูรับใบอนุญาตซื้อแร ซื้อแรในที่อ่ืนนอกสถานที่ที่ระบุใน

ใบอนุญาตซื้อแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่จากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่* 

                                                 
๘๔ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 
 

ถาผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ผูใดประสงคจะใหผูอ่ืนรับซื้อแรนอกสถานที่
ใหแกตน จะตองระบุช่ือผูรับซื้อแรนั้นเพื่อขอรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ดวย 

การขอและการออกใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ ใหนํามาตรา ๙๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ใหส้ินอายุพรอมกับใบอนุญาตซื้อแร 
 
มาตรา ๙๕  ผูรับใบอนุญาตซื้อแรตองแสดงใบอนุญาตนั้นไวในที่เปดเผย ณ 

สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตซื้อแร และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ตองแสดง
รายชื่อผูที่ระบุใหรับซื้อแรนอกสถานที่ใหแกตนถาม ีไวในที่ที่แสดงใบอนุญาตซื้อแรดวย 

ผูซื้อแรนอกสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตซื้อแรตองมีใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่
ติดตัวไปดวยในขณะที่ซื้อแร 

 
มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตซื้อแรจะโอนกันมิได 
 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซื้อแรตาย ถาทายาทหรือผูจัดการมรดก

ประสงคจะซื้อแรตอไปตามใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอซื้อแรตามใบอนุญาตของผูตายภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันผูรับใบอนุญาตตาย พรอมกับแสดงสิทธิในการรับมรดกหรือจัดการมรดกนั้น 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*มีอํานาจสั่งอนุญาตใหผูย่ืนคําขอซื้อแรตอไปตาม
ใบอนุญาตนั้นได 

ในกรณีที่ทายาทหรือผูจัดการมรดกไดย่ืนคําขอซ้ือแรตามใบอนุญาตของผูตาย
ภายในกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่งก็ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกนั้นซื้อแรตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ส่ังไมอนุญาต ถาไมมีทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอ
ซื้อแรตามใบอนุญาตของผูตายภายในกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใบอนุญาตซื้อแรนั้นเปนอันสิ้น
อายุ นับแตวันครบกําหนดสามสิบวันจากวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซื้อแรถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความ
ในสองวรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตซื้อแรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย ใบอนุญาตซื้อแรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตซื้อแรเปนนิติบุคคลและสภาพนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
ใบอนุญาตซื้อแรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๙๘  หามมิใหผูรับใบอนุญาตซ้ือแร หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอก

สถานที่ซื้อแร เวนแตผูขายแรจะได 
(๑)๘๕ มอบเอกสารตามแบบพิมพของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร*ใหเพ่ือแสดงวาแรที่ขายนั้นเปนแรที่ไดมาโดยประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรเลขที่
เทาใด และมีลายมือช่ือของผูถือประทานบัตรชั่วคราวหรือของผูถือประทานบัตรนั้น หรือของ                                                 

๘๕ มาตรา ๙๘ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

และมีลายมือช่ือของผูถือประทานบัตรชั่วคราวหรือของผูถือประทานบัตรนั้น หรือของตัวแทนซึ่ง
ไดจดทะเบียนไวตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ในเอกสารนั้น 

(๒) มอบเอกสารตามแบบพิมพของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร*
ใหเพ่ือแสดงวา แรที่ขายนั้นเปนแรของผูขายแรซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่ไดมาโดยใบอนุญาต
เลขที่เทาใด และมีลายมือช่ือของผูรับใบอนุญาตซื้อแร หรือของตัวแทนซึ่งไดจดทะเบียนไวตอเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ในเอกสารนั้น 

(๓) มอบเอกสารแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครัง้ที่
ขายนั้น หรือ 

(๔) แสดงใบอนุญาตรอนแร และแสดงไดวาแรที่ขายนั้นเปนแรที่ไดมาโดยไมเกิน
ปริมาณตามใบอนุญาตนั้น 

เอกสารที่ผูขายแรมอบใหตาม (๑) (๒) หรือ (๓) นั้น ผูรับใบอนุญาตซื้อแรตอง
เก็บไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดระยะเวลาหาปนับแตวันซื้อแร 

เอกสารที่ผูขายแรแสดงตาม (๔) ใหผูรับใบอนุญาตซื้อแรบันทึกการซื้อแรนั้นลง
ไวในรายการขายแรในใบอนุญาตรอนแรแลวคืนใบอนุญาตนั้นใหผูรับใบอนุญาตรอนแรไปทันที 

 
มาตรา ๙๙  หามมิใหผูใดขายแร เวนแตผูนั้นเปน 
(๑)๘๖ ผูถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูถือประทานบัตรหรือตัวแทนของบุคคล

ดังกลาวซึ่งไดจดทะเบียนไวตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* ขายแรที่ไดมาจากการ
ทําเหมืองตามประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรนั้น 

 (๒) ผูรับใบอนุญาตซื้อแร หรือตัวแทนซึ่งไดจดทะเบียนไวตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

(๓) ผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือเปนเจาของแรซึ่งแรนั้นไดมาจากผูรับ
ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 

(๔) ผูรับใบอนุญาตรอนแร 
(๕) ผูรับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายนั้น หรือ 
(๖) ผูขายโลหะที่ไดจากโลหกรรม 
 
มาตรา ๑๐๐  หามมิใหผูมีสิทธิขายแรตามมาตรา ๙๙ ขายแรแกบุคคลใด

นอกจากผูรับใบอนุญาตซื้อแรหรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ เวนแตเปนแรที่ไดมาจากการ
ขุดแรรายยอยหรือเปนโลหะที่ไดจากโลหกรรมหรือเปนแรที่สงขายนอกราชอาณาจักรโดยตรง 

 
มาตรา ๑๐๑  หามมิใหผูใดเก็บแรในทางธุรกิจ ณ ที่ใดๆ เวนแตจะเก็บในสถานที่

ซึ่งผูเก็บไดรับอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* หรือเปนแร
ที่มีไวในครอบครองไดตามมาตรา ๑๐๕ 

 
                                                 

๘๖ มาตรา ๙๙ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

มาตรา ๑๐๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ใหย่ืนคําขอตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เปนผูออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร 
และจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได 

ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรใหมีอายุเพียงวันที ่๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 
มาตรา ๑๐๓  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวด

นี้เมื่อปรากฏวาไดมีการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอัน
กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น 

ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ภายในสิบหาวันนับแตวันรับแจง
คําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว จะขอรับใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพน
กําหนดสองปนับแตวันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๘๗  เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรจะประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดใหแรชนิดใดในปริมาณเทาใดเปนแรที่จะใหผูซื้อ ผูขาย หรือผูเก็บไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ได แตตองเปนแรที่ไดชําระคาภาคหลวงแรครบถวนตาม
มาตรา ๑๐๔ แลว 

 
มาตรา ๑๐๓ ตรี๘๘  เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจในอันที่จะสงเสริมการทําเหมือง

และควบคุมการเก็บรักษาแรที่ผูทําเหมืองผลิตไดเกินปริมาณที่ทางราชการอนุญาตใหสงออกนอก
ราชอาณาจักรในขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับใบอนุญาตแตงแร 
หรือผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ย่ืนคํารองเปนหนังสือขอใหกําหนดสถานที่เก็บแร เขตแตง
แร หรือเขตโลหกรรมตามใบอนุญาตของตนเปนสถานที่ฝากแร รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให
สถานที่หรือเขตของผูรับใบอนุญาตดังกลาวเปนสถานที่ฝากแรได  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความจําเปน
และปริมาณแรในแตละทองที่ สภาพของสถานที่และความเหมาะสม และจะกําหนดใหมีพนักงาน
เจาหนาที่ประจําสถานท่ีฝากแร หรือกําหนดเงื่อนไขใดๆ ใหผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับ
ใบอนุญาตแตงแร หรือผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ซึ่งสถานที่เก็บแร เขตแตงแร หรือ
เขตโลหกรรมของตน แลวแตกรณ ีเปนสถานที่ฝากแรปฏิบัติดวยก็ได 

ในการกําหนดสถานที่ฝากแรตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดไดครั้งละไมเกินหนึ่งป 
                                                 

๘๗ มาตรา ๑๐๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘๘ มาตรา ๑๐๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



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 
 

ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแร ที่ซื้อแร
จากผูรับใบอนุญาตรอนแร อาจนําแรที่ไดจากการทําเหมืองหรือแรที่มีไวในครอบครองเกิน
ปริมาณที่ทางราชการอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรในขณะใดขณะหนึ่ง ไปฝากไว ณ 
สถานที่ฝากแรได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การชําระคาภาคหลวงแร การมีแรไวในครอบครอง และการขนแร 
   

 
มาตรา ๑๐๔๘๙  ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตซื้อ

แร ผูครอบครองแรอ่ืนที่ไดจากการแตงแร หรือผูประกอบโลหกรรม ตองชําระคาภาคหลวงแร 
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร ดังตอไปนี ้

(๑) ตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับแรที่กําหนดไวในประทานบัตร รวมทั้งแรอ่ืน
ที่เปนผลพลอยไดจากการทําเหมือง ใหครบถวนตามปริมาณแรกอนที่จะขนแรออกจากเขตเหมือง
แร 

(๒) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซื้อแรไดซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ตองชําระ
คาภาคหลวงแรสําหรับแรที่ซื้อในเดือนที่แลวมาภายในวันที่หาของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อ 

(๓) ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาต
ซื้อแร ที่ซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ขนแรไปยังเขตแตงแรหรือเขตโลหกรรมของตนเองหรือ
เขตแตงแร หรือเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีใหความเห็นชอบแลว บุคคลดังกลาวจะขอ
ผัดการชําระคาภาคหลวงแรไวกอนจนกวาจะแตงแรหรือประกอบโลหกรรมนั้นแลวเสร็จก็ได แต
ตองวางเงินประกันหรือจัดใหธนาคารซึ่งอธิบดีเห็นชอบเปนผูค้ําประกันการชําระคาภาคหลวงแร
ไวตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ตามที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*
กําหนด 

(๔) ในกรณีที่นําแรมาแตงและไดแรอยางอ่ืนดวย ตองชําระคาภาคหลวงแร
สําหรับแรที่แตงไดพรอมกับการขออนุญาตมีแรไวในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ 

(๕) ในกรณีที่ตะกรันมีแรชนิดอื่นที่ยังมิไดชําระคาภาคหลวงแรมากอนเจือปนอยู
เกินปริมาณที่อธิบดีกําหนด ผูประกอบโลหกรรมตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับแรที่เจือปนตาม
ปริมาณที่คํานวณไดใหครบถวนกอนที่จะขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม 

ในกรณีที่มีการซื้อขายแรที่ตกเปนของแผนดิน  หากปรากฏวาแรนั้นเปนแรที่ยัง
มิไดชําระคาภาคหลวงแร ผูซื้อตองชําระคาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแรสําหรับแรดังกลาวพรอมกับการขออนุญาตมีแรไวในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ 

 

                                                 
๘๙ มาตรา ๑๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 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 ๑๐๔ ทวิ๙๐  ผูที่นําแรไปฝากไว ณ สถานที่ฝากแรตามมาตรา ๑๐๓ ตรี จะ
ขอผัดการชําระคาภาคหลวงแรไวกอนก็ได  ทั้งนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๕๙๑  หามมิใหผูใดมีแรไวในครอบครองแตละชนิดเกินสองกิโลกรัม

เวนแต 
(๑) เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง หรือเปนแรที่ไดรับการยกเวน

ตามมาตรา ๑๐๓ ทว ิ
(๒) เปนแรที่ไดมาจากการสํารวจแรเพ่ือนําไปวิเคราะหหรือวิจัยไมเกินปริมาณที่

กําหนดไวในอาชญาบัตร 
(๓) เปนแรที่ไดมาจากการทําเหมืองในเขตเหมืองแรที่เก็บแรนั้นไว 
(๔) เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตขนแรใหขนมาเก็บในสถานที่เก็บแรตามใบอนุญาต

ตั้งสถานที่เก็บแร 
(๕) เปนแรที่อยูในระหวางขนแรตามใบอนุญาตขนแร หรือเปนแรที่อยูในสถานที่

พักแรตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตขนแร 
(๖) เปนแรในสถานที่ซื้อแร ซึ่งแรนั้นไดมาตามเอกสารที่กําหนดไวในมาตรา ๙๘ 
(๗) เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตขนแรใหขนมาแตงแรหรือประกอบโลหกรรมใน

เขตแตงแรหรือเขตโลหกรรมนั้น 
(๘) เปนแรที่ไดมาตามใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแรหรือ

ไดมาตาม (๓) วรรคสอง ของมาตรา ๙๒ 
(๙) เปนแรที่มีไวในครอบครองเพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันวิจัยเอกชนที่

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี สวนราชการ องคการของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 
(๑๐) เปนแรที่อธิบดีอนุญาตเปนหนังสือใหมีไวในครอบครองเปนกรณีพิเศษ

เฉพาะราย หรือ 
(๑๑) เปนแรในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เปนเครื่องใช เครื่องประดับ ปฏิมากร หรือ

ผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม 
(๑๒)๙๒ เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตขนแรใหขนไปฝากไว ณ สถานที่ฝากแรตาม

มาตรา ๑๐๓ ตรี 
 
มาตรา ๑๐๖  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ใหย่ืนคําขอ

ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 

                                                 
๙๐ มาตรา ๑๐๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๙๑ มาตรา ๑๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๒ มาตรา ๑๐๕ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



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 
 

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เปนผูออกใบอนุญาตมีแรไวใน
ครอบครอง ในการนี้ใหกําหนดสถานที่ที่จะมีแรนั้นไวในครอบครอง และจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ 
ในใบอนุญาตนั้นก็ได 

ผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองจะมีแรไวในครอบครองไดแตเฉพาะใน
สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองนั้นเทานั้น ในกรณีนี้ผูรับใบอนุญาตมีแรไว
ในครอบครองไมตองรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร แตตองไดรับใบอนุญาตขนแรเมื่อจะขนแร
ออกจากสถานที่นั้น 

ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองใหมีอายุเพียงวันที ่๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองตาย ใหถือวาผูมีแร

นั้นไวในครอบครองเปนผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองตามใบอนุญาตนั้นตอไปจนกวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๐๘๙๓  หามมิใหผูใดขนแรในที่ใด เวนแต 
(๑) เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตขนแร หรือเปนแรที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 

๑๐๓ ทว ิ
(๒) เปนแรที่ไดรับมาจากการสํารวจแรเพ่ือนําไปวิเคราะหหรือวิจัยไมเกินปริมาณ

ที่กําหนดไวในอาชญาบัตร 
(๓) เปนการขนแรในเขตเหมืองแร เขตแตงแร เขตโลหกรรม ภายในสถานที่ซื้อ

แรตามใบอนุญาตซื้อแร สถานที่เก็บแรหรือสถานที่พักแร 
(๔) ในกรณีขนแรของผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือผูรับใบอนุญาตรอน

แร หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ 
(๕) เปนแรของเจาของแร ซึ่งแรนั้นไดมาตาม (๑) หรือ (๓) วรรคสอง ของมาตรา 

๙๒ 
(๖) เปนแรที่ขนแตละชนิดไมเกินสองกิโลกรัม 
(๗) เปนแรเพ่ือการศึกษาหรือวิจัยของสถานวิจัยของเอกชนที่ไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากอธิบดี สวนราชการ องคการของรัฐหรือสถาบันการศึกษา 
(๘) เปนแรในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เปนเครื่องใช เครื่องประดับ ปฏิมากร หรือ

ผลผลิตจากกรรมวิธีของอุตสาหกรรม 
(๙) เปนแรที่อธิบดีอนุญาตเปนหนังสือใหขนเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือ 
(๑๐) เปนโลหะที่ไดจากโลหกรรม นอกจากเปนการขนออกจากเขตโลหกรรม 
 

                                                 
๙๓ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

มาตรา ๑๐๙๙๔  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขนแร ใหย่ืนคําขอตอเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* และตองแสดงหลักฐานวาแรที่ขอรับใบอนุญาตขนแรนั้น
ไดชําระคาภาคหลวงแร หรือไดรับอนุญาตใหผัดการชําระคาภาคหลวงแรนั้นไวกอนแลว 

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เปนผูออกใบอนุญาตขนแรและจะ
กําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๑๐๙๕  ผูรับใบอนุญาตขนแรจะขนแรจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง

ตามที่กําหนดในใบอนุญาตไดแตละคราวตามปริมาณที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
การขนแรเกินใบอนุญาตสําหรับแรชนิดใดจะกระทําไดเพียงใดและมีปริมาณ

เทาใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การขนแรเกินใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหถือวาแรนั้นเปนแรที่ขนตามที่ไดรับ

อนุญาตใหขนแร แตผูรับใบอนุญาตขนแรตองชําระคาภาคหลวงแร สําหรับแรในปริมาณที่เกินนั้น 
การขนแรเกินใบอนุญาตที่มิไดเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถือวาแรที่

ขนทั้งส้ินนั้นเปนแรที่ขนโดยไมไดรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๑๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๒ ผูรับใบอนุญาตขนแรจะขนแรไดแต

เฉพาะตามชนิดและสภาพที่ระบุในใบอนุญาต ถามีแรชนิดอื่นเจือปนกับแรที่ขนอันมิใชเปนแรที่มี
เจือปนอยูตามธรรมชาติ ใหถือวาแรที่ขนทั้งส้ินนั้นเปนแรที่ขนโดยไมไดรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๒  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขนแรขนแรที่มีแรชนิดอื่นเจือปนอยูตาม

ธรรมชาติถาแรที่เจือปนนั้นเปนแรที่ไดกําหนดชนิดและปริมาณการเจือปนไวในกฎกระทรวง เวน
แตในใบอนุญาตจะไดระบุชนิดของแรที่เจือปนนั้นไว และผูรับใบอนุญาตขนแรตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

ในกรณีขนแรที่มีแรชนิดอื่นเจือปนอยูโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหถือวา
แรที่ขนทั้งส้ินนั้นเปนแรที่ขนโดยไมไดรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับที่มี

เขตติดตอกัน หรือในกรณีที่ผูถือประทานบัตรหลายคนโดยเขตเหมืองแรเหลานั้นติดตอกัน และ
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ใหรวมโครงการทําเหมืองเดียวกัน
แลว เพ่ือประโยชนตามความในหมวดนี้ ใหถือวาเขตเหมืองแรเหลานั้นเปนเขตเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๑๓ ทวิ๙๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด

พ้ืนที่หรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกําหนดเปนดานตรวจแรได 

                                                 
๙๔ มาตรา ๑๐๙ วรรคแรก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

แร พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๙๕ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

หมวด ๘ 
การแตงแร 

   
 

มาตรา ๑๑๔๙๗  หามมิใหผูใดแตงแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่* หรือเปนผูถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูถือประทานบัตรซึ่งแตง
แรภายในเขตเหมืองแร 

ใหนํามาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๕๙๘  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตแตงแร ใหย่ืนคําขอตอเจา

พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เปนผูออกใบอนุญาตแตงแรและจะ

กําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวในใบอนุญาตก็ได 
ใบอนุญาตแตงแรใหมีอายุตามที่กําหนดในใบอนุญาตแตไมเกินสามปนับแตวัน

ออก และจะตออายุก็ไดครั้งละไมเกินสามปนับแตวันตอ 
ผูรับใบอนุญาตแตงแรตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตงแร

นั้น 
 
มาตรา ๑๑๖  ในการแตงแร หามมิใหผูรับใบอนุญาตแตงแรกระทําหรือละเวน

กระทําการใด อันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนที่มีพิษกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช 
หรือทรัพยสิน 

 
มาตรา ๑๑๗  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตแตงแรเพ่ือตรวจการแตง

แรไดทุกเวลา ใหผูครอบครองเขตแตงแรนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตแตงแรใหจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการแตงแรได 

 
มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เห็นวาการแตง

แรจะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต
แตงแรใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการแตงแรตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันอันตรายนั้นได และ
มีอํานาจสั่งเปนหนังสือหรือใหหยุดการแตงแรเสียทั้งส้ินหรือสวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 

 

                                                                                                                                            
๙๖ มาตรา ๑๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๗ มาตรา ๑๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๙๘ มาตรา ๑๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 ๑๑๙  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแตงแร เมื่อปรากฏวาไดมี
การฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น 

ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ภายในสิบหาวันนับแตวันรับแจง
คําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว จะขอรับใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพน
กําหนดสองปนับแตวันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๙ 

การประกอบโลหกรรม 
   

 
มาตรา ๑๒๐  การประกอบโลหกรรมแรชนิดใดปริมาณการผลิตขนาดใดและโดย

กรรมวิธีใด จะใหอยูในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๑  หามมิใหผูใดประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุมตาม

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูประกอบโลหกรรมที่กําหนดยกเวนโดย

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ใหย่ืนคําขอตอ

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
อธิบดีเปนผูออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม และจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ใน

ใบอนุญาตก็ได 
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใหมีอายุตามที่กําหนดในใบอนุญาต แตไมเกินยี่สิบ

หาปนับแตวันออก และจะตออายุก็ไดแตตองกําหนดเวลาไมเกินยี่สิบหาปนับแตวันตอ 
 
มาตรา ๑๒๓  ในการประกอบโลหกรรม หามมิใหผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกร

รมกระทําหรือละเวนกระทําการใดอันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนที่มีพิษกอใหเกิด
อันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน 

 
มาตรา ๑๒๔  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตโลหกรรมเพื่อตรวจการ

ประกอบโลหกรรมไดทุกเวลา ใหผูครอบครองเขตโลหกรรมนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก



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 
 

กรณี และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให
จัดการปองกันอันตราย อันอาจเกิดจากการประกอบโลหกรรมได 

 
มาตรา ๑๒๕  ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*เห็นวาการ

ประกอบโลหกรรมจะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแก
ผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการประกอบโลหกรรมตามที่เห็น
วาจําเปนเพื่อปองกันอันตรายนั้นได และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการประกอบโลหกรรมเสีย
ทั้งส้ินหรือสวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒๖  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเมื่อ

ปรากฏวาไดมีการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือมีเหตุอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น 

ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่*ภายในสิบหาวันนับแตวันรับแจง
คําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ไดมีการอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตร ีผูอุทธรณอาจรอง
ขออนุญาตตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการประกอบโลหกรรมตามใบอนุญาตนั้นไปพลางกอนใน
ระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีได คําส่ังอนุญาตใหดําเนินการประกอบโลหกรรมไปพลางกอน
นั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได 

 
หมวด ๑๐ 

การคืนคาภาคหลวงแร 
   

 
มาตรา ๑๒๗๙๙  แรที่ไดชําระคาภาคหลวงแลว เมื่อผูใชแรนั้นพิสูจนใหเปนที่

พอใจรัฐมนตรีไดวาแรนั้นไดนําไปใชภายในประเทศเพื่ออุตสาหกรรมอันมิใชอุตสาหกรรมตาม
ประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาวาไมอาจขอคืนคาภาคหลวงแรได หรือแร
นั้นไดนําไปใชภายในประเทศเพื่อพลังงาน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคืนคาภาคหลวงแรใหแกผูใชนั้น
ได 

การคืนคาภาคหลวงแรแตละชนิดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๙๙ มาตรา ๑๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

ผูใดประสงคจะรับคืนคาภาคหลวงแร ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรม
แรประจําทองที่*ที่ใชแรนั้น 

 
หมวด ๑๑ 

การนําแรเขาหรือการสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๒๘  การนําเขาหรือการสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรชนิดใดในสภาพ

อยางใด ปริมาณเทาใด จะใหอยูในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๙  หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรที่อยูใน

ความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร หรือ
ใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๓๐  ผูใดประสงคจะนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรที่อยูใน

ความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่* 
อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร

หรือใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร และจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได 
เง่ือนไขตามวรรคสองจะกําหนดใหรวมถึงวิธีการซื้อขายและการใชแรที่จะนําเขา

หรือจะสงออกนอกราชอาณาจักรดวยก็ได 
 
มาตรา ๑๓๑  เมื่อมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตสงแรออกนอก
ราชอาณาจักรเมื่อใดก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๑๑/๑๑๐๐ 
ความรับผดิ 

   
 
มาตรา ๑๓๑/๑ ผูถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอื่นใดตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองรับผิดชอบในการกระทําของตน ตอความเสียหาย หรือความเดือดรอน
รําคาญใดอันเกิดขึ้นแกบุคคล ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ไดรับอนุญาต ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูถืออาชญาบัตร หรือใบอนุญาตนั้น 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
                                                 

๑๐๐ หมวด ๑๑/๑ มาตรา ๑๓๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



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 ๑๓๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๓๒ ทวิ๑๐๑  ผูใดไมปฏิบัติตามขอกําหนดของผูอํานวยการที่ออกตาม

มาตรา ๙ อัฏฐ ตองระวางโทษดังตอไปนี ้
(๑) ฝาฝนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ก) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามปหรือ

ปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒) ฝาฝนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ข) (ค) (ง) หรือ (ช) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๒) (ก) 

หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๓) (จ) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถายังมีการฝาฝนตอไปใหปรับเปนรายวันอีกวันละสองพัน
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังมีการฝาฝน 

ในกรณีที่เปนการฝาฝนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ช) ถาผูกระทําความผิดพิสูจนไดวา
การฝาฝนนั้นมีเหตุจําเปนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินอันมิอาจหลีกเล่ียงได และเหตุ
นั้นมิไดเกิดจากการกระทําของตนเองหรือตนเองมิไดมีสวนกระทําใหเกิดขึ้น ผูนั้นไมตองรับโทษ 

(๓) ฝาฝนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (จ) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๒) (ข) หรือมาตรา ๙ 
อัฏฐ (๓) (ข) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

(๔) ฝาฝนมาตรา ๙ อัฏฐ (๑) (ฉ) หรือมาตรา ๙ อัฏฐ (๒) (ค) หรือมาตรา ๙ 
อัฏฐ (๓) (ก) (ค) หรือ (ง) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถายังมีการฝาฝนตอไปใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังมีการฝาฝน 

ถาผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ผูถืออาชญาบัตรพิเศษ ผูถือประทานบัตร
ช่ัวคราว ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาต หรือผูไดรับหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
กระทําผิดตามมาตรานี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตร
พิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๓๒ ตรี๑๐๒  เจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะใดที่กําลังใชในการขน

แรหรือเคล่ือนยายแร ไมติดเครื่องหมายที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ อัฏฐ (๓) 
(จ) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 

การขนแรหรือเคล่ือนยายแรโดยยานพาหนะที่ไมติดเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง
และอยูบนทางสาธารณะ ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการขนแรหรือเคลื่อนยายแรโดยมิชอบดวย

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๑๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๐๒ มาตรา ๑๓๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

กฎหมายและผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใดๆ ไดตามที่พระราชบัญญัตินี้
ใหอํานาจไว  ทั้งนี้ เวนแตเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะจะพิสูจนไดอยางชัดแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ที่ทําการตรวจคนไดวา ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของทางราชการเปน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่แทจริง โดยปราศจากขอสงสัย 

ผูใดใชเครื่องหมายที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ อัฏฐ (๓) (จ) 
โดยมิใชเปนผูที่ขนแรหรือเคลื่อนยายแรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตสอง
รอยบาทถึงสองพันบาท 

 
มาตรา ๑๓๒ จัตวา๑๐๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกผูอํานวยการ

หรือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๙ นว (๑) หรือ (๒) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ นว (๒) (๓) หรือ (๔) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๓ ทวิ๑๐๔  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๗ (๓) 

(๓ ตรี) (๔) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๓ ตรี๑๐๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๔๑๐๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๔๐ หรือไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหก ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๑๓๕๑๐๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๙๑ ทวิ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่การฝาฝนมาตรา ๔๓ เกิดขึ้นในเขตควบคุมแร หรือการฝาฝนมาตรา 

๙๑ ทวิ เกิดขึ้นในเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองป
ถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๐๓ มาตรา ๑๓๒ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๐๔ มาตรา ๑๓๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐๕ มาตรา ๑๓๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๐๖ มาตรา ๑๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๐๗ มาตรา ๑๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 ๑๓๖๑๐๘  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกหรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง

ของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๙๑ จัตวา มาตรา 
๑๑๗ หรือมาตรา ๑๒๔ ถาการกระทํานั้นไมถึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๓๗๑๐๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา

ทองที่*ตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ เบญจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต
ดินนั้นเสียได 

 
มาตรา ๑๓๘๑๑๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือ
มาตรา ๗๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตร
นั้นเสียได 

 
มาตรา ๑๓๘ ทวิ๑๑๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได 
 
มาตรา ๑๓๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๒ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และตองรับผิดชดใชคาใชจายในการทําที่ดินนั้น
ใหเปนตามเดิม 

 
มาตรา ๑๔๐  ผูถือประทานบัตรผูใดฝาฝนมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได 
 
มาตรา ๑๔๑  ผูถือประทานบัตรหรือผูรับชวงการทําเหมือง ผูใดไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา ๗๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๙ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม

มาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

                                                 
๑๐๘ มาตรา ๑๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐๙ มาตรา ๑๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑๐ มาตรา ๑๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๑๑ มาตรา ๑๓๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



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 
 

มาตรา ๑๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๔  ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา 

๑๐๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๗ ทวิ๑๑๒  ผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับใบอนุญาตแตงแร 

หรือผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมซึ่งสถานที่เก็บแร เขตแตงแรหรือเขตโลหกรรมของตน 
แลวแตกรณี เปนสถานที่ฝากแร ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๐๓ 
ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๘๑๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๘ ตองระวางโทษปรับตั้ง

แตหนึ่งเทาถึงหาเทาของมูลคาแรตามราคาที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวง
แรที่ใชบังคับอยูในวันกระทําความผิด และรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียไดเมื่อปรากฏวา 

(๑) มีแรจากที่อ่ืนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตในเขตเหมืองแร เขตแตง
แร เขตโลหกรรม สถานที่เก็บแร หรือสถานที่ซื้อแรหรือ 

(๒) ขนแรจากเขตเหมืองแร เขตแตงแร เขตโลหกรรม สถานที่เก็บแร หรือ
สถานที่ซื้อแร ออกไปนอกเขตหรือสถานที่ดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตขนแร 

หากการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเขตควบคุมแร ผูฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองเทาถึงหกเทาของมูลคาแรตามราคาที่กําหนดโดย
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรที่ใชบังคับอยูในวันกระทําความผิด หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นไดเมื่อมีเหตุ
ตาม (๑) หรือ (๒)๑๑๔ 

 

                                                 
๑๑๒ มาตรา ๑๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๑๓ มาตรา ๑๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  
๑๑๔ มาตรา ๑๔๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) 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 ๑๔๘ ทวิ๑๑๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๖ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๔๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๒๑ หรือไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๓ ตองระวางโทษปรับไม

เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑๘ 

หรือมาตรา ๑๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๒๑๑๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ

ปรับตั้งแตหาเทาถึงสิบเทาของมูลคาแรตามราคาที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแรที่ใชบังคับอยูในวันกระทําความผิด หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เมื่อปรากฏวาแรที่สงออกโดยไมไดรับอนุญาตนั้น เปนแรจากประทานบัตร
ช่ัวคราว ประทานบัตร สถานที่ซื้อแร สถานที่เก็บแร เขตแตงแร หรือเขตโลหกรรมใด ซึ่งผูถือ
ประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี นั้นเปนผูกระทํา
ความผิด ผูสนับสนุนหรือผูรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิด รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทาน
บัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได 

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น เฉพาะอยางย่ิงที่วาดวยการตรวจ การยึดและการริบของ การจับกุม
ผูกระทําความผิด การแสดงเท็จและการฟองรอง ใหนํามาใชบังคับแกการนําเขาหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งแรที่อยูในความควบคุมตามมาตรา ๑๒๙ ดวย 

 
มาตรา ๑๕๒ ทวิ๑๑๗  ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๓๐ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๕๒ ตรี๑๑๘  ในกรณีที่ปรากฏวาแรขาดหายไปจากบัญชีแสดงการขุดแร

ไดของผูถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูถือประทานบัตรหรือบัญชีแสดงแรคงเหลือของผูรับ
ใบอนุญาตซื้อแร ผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับใบอนุญาตใหมีแรไวในครอบครอง ผูรับ
ใบอนุญาตแตงแร ผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผูซึ่งสถานที่เก็บแร เขตแตงแร หรือ
                                                 

๑๑๕ มาตรา ๑๔๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๖ มาตรา ๑๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๗ มาตรา ๑๕๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑๘ มาตรา ๑๕๒ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 



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 
 

เขตโลหกรรมของตนเปนสถานที่ฝากแร โดยไมสามารถพิสูจนไดวาการขาดหายของแรนั้นมิใชเกิด
จากความผิดของตน ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตซื้อแร ผูรับ
ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับใบอนุญาตใหมีแรไวในครอบครอง ผูรับใบอนุญาตแตงแร ผูรับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือผูซึ่งสถานที่เก็บแร เขตแตงแร หรือเขตโลหกรรมของตนเปน
สถานที่ฝากแร แลวแตกรณ ีตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาถึงสามเทาของมูลคาแรที่ขาดหายไป
ตามราคาที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรที่ใชบังคับอยูในวันกระทํา
ความผิด และรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรใบอนุญาต หรือ
สถานที่ฝากแรนั้นเสียได 

 
มาตรา ๑๕๓๑๑๙  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๑๕๓ ทวิ๑๒๐  ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๑๕๒ ตรี ใหอธิบดีมีอํานาจทําการเปรียบเทียบใหผูกระทําความผิดชําระคาปรับไดไมนอย
กวาข้ันต่ําของคาปรับที่กฎหมายกําหนด และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับแลวใหคดีเปน
อันระงับ 

 
มาตรา ๑๕๔๑๒๑  บรรดาแร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะยานพาหนะ 

หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเนื่องในการกระทํา
ความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา 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 หรือ
มาตรา ๑๕๒ ทว ิใหริบเสียทั้งส้ินไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

ใหพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงาน
อัยการไดรองขอตอศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายใน
ทองถ่ินอยางนอยสองวันติดตอกัน เพ่ือใหบุคคลซึ่งอาจอางวาเปนเจาของมายื่นคํารองขอเขามาใน
คดีกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตน  ทั้งนี้ ไมวาในคดีดังกลาวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อวา
เปนเจาของหรือไมก็ตาม 

ในกรณีที่ไมมีผูใดอางตัวเปนเจาของกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตน หรือมี
เจาของแตเจาของไมสามารถพิสูจนใหศาลเชื่อวาตนไมมีโอกาสทราบหรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะมีการกระทําความผิดดังกลาว อีกทั้งตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวที่จะปองกันมิใหมี

                                                 
๑๑๙ มาตรา ๑๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๒๐ มาตรา ๑๕๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๒๑ มาตรา ๑๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

การกระทําความผิดเชนนั้นเกิดขึ้น หรือไมสามารถพิสูจนใหศาลเช่ือไดวาตนไมมีโอกาสทราบ
หรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการนําทรัพยสินดังกลาวไปใชในการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหศาลส่ังริบทรัพยสินดังกลาวไดเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันแรกของ
วันประกาศในหนังสือพิมพรายวัน ตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิใหนํามาตรา ๓๖ แหงประมวล
กฎหมายอาญามาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕๕๑๒๒  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 ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบน
แกผูนําจับและเงินรางวัลแกผูจับตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในอัตรารวมกันไมเกินรอยละหาสิบหาของจํานวนเงินคาขายของกลางหรือเงินคาปรับแลวแตกรณี 
ในการกําหนดอัตราเงินสินบนหรือเงินรางวัล รัฐมนตรีจะกําหนดใหจายเงินสินบนและเงินรางวัล
สําหรับกรณีที่ปรากฏตัวผูตองหาและหรือมีผูกระทําความผิดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดรับ
โทษทางอาญามากกวาการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูตองหาและหรือไม
มีผูกระทําความผิดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

เงินสินบนและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีจายจากเงินขายของกลางที่ศาล
ส่ังริบ หรือจายจากเงินคาปรับที่ชําระตอศาลในกรณีที่ศาลมิไดส่ังริบของกลาง หรือของกลางไม
อาจจําหนายได หรือจายจากเงินคาปรับที่มีการเปรียบเทียบในกรณีที่คดีเปนอันระงับโดยการ
เปรียบเทียบปรับหรือจายจากเงินขายของกลางที่ตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๑๕ เบญจ และใน
กรณีที่คดีเปนอันระงับโดยการเปรียบเทียบปรับ อธิบดีอาจมอบหมายใหเจาพนักงานผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบเปนผูส่ังจาย โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งหรือไม ก็ได 
 

หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๕๖  บทบัญญัติในมาตรา ๘๙ เฉพาะกรณีขุดหาแรรายยอย มาตรา ๑๐๑ 
มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๔ มิใหใชบังคับจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕๗  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการทําเหมือง
แรและใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๒๒ มาตรา ๑๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 

๒๕๑๐ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

 
มาตรา ๑๕๘  ในระหวางที่ยังมิไดตรากฎหมายวาดวยปโตรเลียมออกใชบังคับให

นําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเกี่ยวกับปโตรเลียมไปพลางกอนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียม ใหย่ืนคํา

ขอตออธิบดี พรอมกับแผนที่แสดงเขตที่จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียม 
 
มาตรา ๑๖๐  ผูใดประสงคจะขอประทานบัตรทําเหมืองปโตรเลียม ใหย่ืนคําขอ

ตออธิบดี พรอมกับแผนที่แสดงเขตที่จะขอประทานบัตร 
 
มาตรา ๑๖๑  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ 

อายุ หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและการเรียกผลประโยชนตอบแทนที่จะใหแกรัฐในการออก
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียม และการออกประทานบัตรทําเหมืองปโตรเลียมแตกตางไป
จากบทแหงพระราชบัญญัตินี้เปนพิเศษได 

 
มาตรา ๑๖๒  ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจปโตรเลียม ใหไดรับยกเวน

คาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ตามมาตรา ๒๖ 
ผูรับใบอนุญาตทําเหมืองปโตรเลียมชั่วคราวหรือผูถือประทานบัตรทําเหมือง

ปโตรเลียม ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ตามมาตรา ๕๕ 
 
มาตรา ๑๖๓  บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร หรือใบอนุญาต ที่ไดออกใหตาม

กฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๓ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนประทานบัตร 
อาชญาบัตร หรือใบอนุญาตออกตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะสิ้นอายุ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี
 



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 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม๑๒๓ 
   

 

เลข 

ลําดบั 
รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ คาคาํขอ ฉบับละ  ๒๐  บาท  

๒ คาอาชญาบัตรสํารวจแร ฉบับละ  ๑๐๐  บาท  

๓ คาอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ฉบับละ  ๕๐๐  บาท  

๔ คาอาชญาบัตรพิเศษหรือคาตออายุบตัรพิเศษ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๕ คาประทานบตัรชั่วคราว ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๖ คาประทานบตัรหรือคาตออายุประทานบตัร แปลงละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๗ คาใบอนญุาตหรือคาตออายุใบอนญุาต ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๘ คาใชเนื้อที ่    

 (ก)  ตามอาชญาบตัรผูกขาดสํารวจแรหรือ    

 อาชญาบัตรพเิศษทุก ๑ ไร หรือเศษของ ๑ ไร ปละ  ๖  บาท  

 (ข)  ตามประทานบตัรหรือตามประทานบัตรชั่วคราว    

 ทุก ๑ ไร หรือเศษของ ๑ ไร ปละ  ๒๐  บาท  

๙ คารังวัด ตามความยาวของระยะที่รังวัดทุก ๔๐ เมตร    

 หรือเศษของ ๔๐ เมตร   ๒๐  บาท  

๑๐ คาเขียนหรือจําลองแผนที ่๕๐ ตารางเซนตเิมตรแรก    

 หรือต่ํากวาแตละแปลง   ๒๐  บาท  

 ทุก ๕๐ ตารางเซนติเมตรตอไป หรือเศษของ    

 ๕๐ ตารางเซนติเมตร   ๕  บาท  

    

แตไม
เกิน  

    ฉบับละ ๒๐๐  บาท  

๑๑ คาไตสวน เร่ืองละ  ๑๐๐  บาท  

๑๒ คาหลักหมายเขตเหมืองแร หลักละ  ๑๐๐  บาท  

๑๓ คาโอนประทานบตัร แปลงละ  ๕๐๐  บาท  

๑๔ คาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธทิําเหมือง    

                                                 
๑๒๓ บัญชีอัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 
 

 ตามประทานบัตร รอยละ  ๔  บาท  

๑๕ คาตรวจสอบ ทดลอง หรือวิเคราะหทางวทิยาศาสตร    

 ตัวอยางหนึ่งๆ แร หรือธาตุ หรือรายการละ   ๑,๐๐๐ บาท 

๑๖ คาคดัสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ  ๑๐  บาท  

๑๗ คารับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ  ๕๐  บาท  

๑๘ คาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เร่ืองละ  ๑๐๐  บาท  

๑๙ คากรอกแบบพิมพคําขอเมื่อผูประสงคย่ืนคําขอ    

 ตองการ ฉบับละ  ๕  บาท  

๒๐ คาใบแทนอาชญาบตัร ประทานบตัรชั่วคราว    

 ประทานบัตร หรือใบอนุญาต ฉบับละ  ๒๐๐  บาท  

๒๑ คาจดทะเบียนหนังสือมอบอาํนาจ ฉบับละ  ๑๐๐  บาท  

๒๒ คาธรรมเนียมหยุดการทําเหมืองทุก ๑ ไร หรือเศษ    

 ของ ๑ ไร ปละ  ๒๐  บาท  

๒๓ คาธรรมเนียมการทดน้าํหรือชักน้ํา คํานวณตามปริมาณ    

 ที่ใชทุก ๑ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ ๑ ลูกบาศเมตร    

 ตอ ๑ นาท ี ปละ   ๑๐๐  บาท  
 



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 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยขณะนี้มีกฎหมายแร
อยูหลายฉบับ สมควรนํามารวมไวในที่เดียวกันและปรับปรุงเสียใหม โดยใหรัฐมีอํานาจควบคุม
การตรวจ การผลิต การรักษาแหลงแร การจําหนายแร และการโลหกรรม และในเวลาเดียวกันก็
อํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการทําเหมือง ตลอดถึงการใหความคุมครองแกกรรมกรและ
สวัสดิภาพของประชาชนใหเหมาะสมแกกาลสมัย 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๒ ก.พ  ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๑๒๔ 
 

มาตรา ๔๒  บรรดาคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่ไดย่ืนไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรใหมีอํานาจออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
ใหแกผูย่ืนคําขอตามจํานวนเนื้อที่ที่ระบุไวในคําขอนั้นได 

 
มาตรา ๔๓  บรรดาอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กหรือใบอนุญาตทํา

เหมืองช่ัวคราวที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรหรือประทานบัตรชั่วคราวที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะสิ้นอายุ แมวาเนื้อที่ตาม
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กนั้นจะเกินกวาเนื้อที่สําหรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร
บนบกหรือในทะเลดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม 

ใหอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช
บังคับ คงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุโดยใหนํามาตรา ๓๓ วรรคหก และมาตรา ๔๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และใหถือวาเปนอาชญาบัตรพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให
บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยแรและใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา  ๔๔   ให รัฐมนตรี ว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยแรที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสถานการณ เปนเหตุใหไมอาจเรงรัดและสงเสริมการสํารวจ
แรและการผลิตทรัพยากรธรณีอันมีคาใหไดผลและอํานวยประโยชนแกประเทศชาติได และ

                                                 
๑๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๙๕/หนา ๒๖๕/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบกับทั้งคาธรรมเนียมบางรายการยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยแร
ใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๒ ก.พ  ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖๑๒๕ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากการสงหนังสือหรือ
คําส่ังแกบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ จะตองสงโดยตรงเสียกอน จึง
จะสงหนังสือหรือคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียน หรือปดไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ สํานักงาน 
ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูของบุคคลดังกลาวได ทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติ สมควรกําหนดวิธีการ
สงหนังสือหรือคําส่ังเสียใหมโดยใหพนักงานเจาหนาที่สามารถเลือกสงโดยตรงหรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนได  นอกจากนั้น ในปจจุบันผูทําเหมืองผลิตแรไดเกินปริมาณที่ทางราชการ
อนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรและจํานวนแรที่เกินปริมาณดังกลาวนี้ทางราชการยังไมมี
มาตรการที่จะควบคุมการเก็บรักษามิใหสูญหายหรือถูกลักลอบไปจําหนายยังตางประเทศ อันจะ
ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ สมควรจัดใหมีสถานที่ฝากแรเพ่ือรับฝากแรที่
เกินปริมาณดังกลาว พรอมทั้งใหมีมาตรการควบคุมการเก็บรักษาอยางเหมาะสม และใหสิทธิแกผู
ที่นําแรไปฝากไว ณ สถานที่ฝากแรที่จะขอผัดการชําระคาภาคหลวงแรไวกอนได ทั้งนี้ เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทําเหมือง จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และโดยที่เปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๒ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๒๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันในทองที่บางแหง
ไดมีการลักลอบทําแรและลักลอบสงแรออกนอกราชอาณาจักรอยูเปนประจํา ทําใหเกิดความ
เสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก แตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ มิไดใหอํานาจแก
เจาหนาที่ของรัฐในอันที่จะควบคุมหรือวางมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันและปราบปรามได
อยางมีประสิทธิภาพสมควรใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหทองที่หนึ่งทองที่ใดเปนเขตควบคุมแร 

                                                 
๑๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๖๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
๑๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจบางประการในอันที่จะสามารถควบคุมและวางมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทําแรและลักลอบสงแรออกนอกราชอาณาจักรไดกับเห็นควรใหมีการ
เพ่ิมและแกไขบทกําหนดโทษใหสอดคลองกัน รวมทั้งเพ่ิมเติมกรณีการคืนคาภาคหลวงแร และ
แกไขวิธีการในเรื่องของกลางและการจายเงินสินบนและเงินรางวัลนําจับ และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๒ ก.พ  ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๒๗ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันปรากฏวาการ
ทําเกลือดวยวิธีการสูบน้ําเกลือใตดินไดขยายตัวอยางรวดเร็ว จําเปนตองควบคุมมิใหมีการขุดเจาะ
น้ําเกลือใตดินเพิ่มมากขึ้นและวางมาตรการกําหนดใหการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินและการทําเกลือ
จากน้ําเกลือใตดินตองดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และปองกันมิใหมีผลกระทบทาง
สภาวะส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินดังกลาวสมควรกําหนดใหน้ําเกลือใตดิน
อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยแร แตไดวางมาตรการเปนพิเศษใหผอนคลายลง สําหรับการขุด
เจาะน้ําเกลือใตดินเพื่อใหแตกตางไปจากวิธีการทําเหมืองโดยทั่วไป จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๒ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒๘ 
 

มาตรา ๙๓  ในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑) ใหแกไขคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร” คําวา “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เปน “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร” คําวา “ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี” เปน “ผูแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร” และคําวา “ทรัพยากรธรณีประจําทองที่” เปน “เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที”่ 

                                                 
๑๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 
๑๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ จัตวา เปน 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” 

(๓) ใหแกไขคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” ในมาตรา ๖ ตรี เปนคําวา “กรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร” 

(๔) ใหเพ่ิม “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร” เปนกรรมการ
ในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ เพ่ือใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากร
ธรณี ในสวนที่เก่ียวกับแรมาเปนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกา นี้ 
 
 

พชร/อรดา/จัดทํา 
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ 

 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
 
 
 


