
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 วันที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เปนปที่ 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 คุมครองไปถึง

เพชรพลอยตาง ๆ 
(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 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา 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 
 

(๑๒) พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบั งคับอื่ นในส วนที่ มีบัญญัติ ไ ว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

________ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แร” หมายความวา ทรัพยากรธรณีซึ่งเปนอนินทรียวัตถุมีสวนประกอบทางเคมี

กับลักษณะทางฟสิกสแนนอนหรือเปล่ียนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองถลุงหรือหลอมกอนใช
หรือไม และหมายความรวมตลอดถึงถานหิน หินน้ํามัน โลหะที่ไดจากโลหกรรม และดิน หรือ
ทรายซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรมในเขตที่ระบุไว  ทั้งนี้ ไม
รวมถึงน้ํา น้ําแร เกลือสินเธาว ลูกรัง หิน ดินหรือทราย 

“สํารวจแร” หมายความวา การเจาะหรือขุด หรือกระทําดวยวิธีการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายวิธี เพ่ือใหรูวาในพื้นที่มีแรอยูหรือไมเพียงใด 

“ทําเหมือง” หมายความวา การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ําเพ่ือให
ไดมาซึ่งแรดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธี แตไมรวมถึงการขุดหาแรรายยอยหรือการ
รอนแรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ขุดหาแรรายยอย” หมายความวา การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ํา
เพ่ือใหไดมาซึ่งแรโดยใชแรงคนแตละคนตามชนิดของแร ภายในทองที่และวิธีการขุดหาแรตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“รอนแร” หมายความวา การกระทําแกพ้ืนที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ําเพ่ือให
ไดมาซึ่งแรโดยใชแรงคนแตละคนตามชนิดของแร ภายในทองที่และวิธีการรอนแรตามที่กําหนด
ใน 
กฎกระทรวง 

“แตงแร” หมายความวา การกระทําอยางใด ๆ เพ่ือใหแรที่ปนกันอยูตั้งแตสอง
ชนิดข้ึนไปแยกออกจากกัน และหมายความรวมตลอดถึงการทําแรเพ่ือใหสะอาดดวย 

“ซื้อแร” หมายความวา การรับโอนแรดวยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการ
ตกทอดทางมรดก 

“ขายแร” หมายความวา การโอนแรดวยประการใดไปยังบุคคลอื่น 
“โลหกรรม” หมายความวา การถลุงแรหรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีอ่ืนใด 

และหมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะใหบริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสําเร็จรูป หรือ
ก่ึงสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ โดยวิธีหลอม หลอ รีด หรือวิธีอ่ืนใด 

“เขตเหมืองแร” หมายความวา เขตพ้ืนที่ซึ่งกําหนดในประทานบัตร 
“เขตแตงแร” หมายความวา เขตพ้ืนที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตแตงแร 



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 
 

“เขตโลหกรรม” หมายความวา เขตพื้นที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตประกอบการโล
หกรรม 

“สถานที่เก็บแร” หมายความวา สถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตเก็บแร 
“สถานที่พักแร” หมายความวา สถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาตขนแรใหนําแรไปเก็บ

พักไวได 
“อาชญาบัตรสํารวจแร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือสํารวจแร

ภายในทองที่ซึ่งระบุในหนังสือสําคัญนั้น 
“อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือ

ผูกขาดสํารวจแรภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 
“ประทานบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือทําเหมืองภายในเขตที่

กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น 
“ที่วาง” หมายความวา ที่ซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณ

สมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน และมิใชที่ดินในเขตที่มีการคุมครองหรือสงวนไว
ตามกฎหมาย 

“ทรัพยากรธรณีประจําทองที่” หมายความวา ทรัพยากรธรณีอําเภอ หรือ
ทรัพยากรธรณีจังหวัด แลวแตกรณี ถาในจังหวัดใดไมมีทรัพยากรธรณีจังหวัด ใหหมายความวา 
อธิบดีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ และเจา
พนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  การจัดตั้งสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสํานักงานทรัพยากร

ธรณีอําเภอโดยจะใหมีเขตอํานาจตลอดเขตใด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
ในการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด จะกําหนดใหตําบล 

หรืออําเภอใดรวมอยูในเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่ง ก็ใหกระทําไดโดยมิ
ตองคํานึงวาตําบลหรืออําเภอนั้นอยูในเขตจังหวัดเดียวกันหรือไม 

สํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดแตละเขต ใหมีทรัพยากรธรณีจังหวัดคนหนึ่งเปน
ผูควบคุมบังคับบัญชา 

ในกรณีที่สํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดอื่นรวมอยู
ดวย ก็ใหถือวาทรัพยากรธรณีจังหวัดผูควบคุมบังคับบัญชาทองที่ในจังหวัดอื่นที่มีเขตอํานาจนั้น 
เปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในจังหวัดอื่นนั้นดวย 

ในการกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานทรัพยากรธรณีอําเภอ จะกําหนดให
อําเภอหนึ่งหรือหลายอําเภอหรือตําบลใดในอําเภออ่ืน รวมอยูในเขตอํานาจของสํานักงาน
ทรัพยากรธรณีอําเภอนั้นก็ได 



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 
 

สํานักงานทรัพยากรธรณีอําเภอแตละเขต ใหมีทรัพยากรธรณีอําเภอคนหนึ่งเปน
ผูควบคุมบังคับบัญชา และจะกําหนดใหทรัพยากรธรณีอําเภอนั้นอยูในบังคับบัญชาของทรัพยากร
ธรณีจังหวัดใดหรืออยูในบังคับบัญชาของอธิบดีก็ได 
 

มาตรา ๖  คําขอตามพระราชบัญญัตินี้ใหทําตามแบบพิมพที่กรมทรัพยากรธรณี
กําหนด 

ผูย่ืนคําขอตองเสียคาคําขอและวางคาธรรมเนียมลวงหนาพรอมกับการยื่นคําขอ 
และตองวางเงินลวงหนาเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดดําเนินการและการออกอาชญาบัตร ประทาน
บัตร หรือใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่อีกดวย ถาไดมีการสั่งยกคํา
ขอหรือไมไดรับอาชญาบัตรประทานบัตรหรือใบอนุญาตดวยประการใด คาใชจายสําหรับกิจการที่
ยังไมไดดําเนินการนั้นใหคืนใหแกผูย่ืนคําขอ แตถาดําเนินการไปแลวเปนบางสวนก็ใหคืนให
เฉพาะสวนที่ยังไมไดดําเนินการ 

ในกรณีขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรือประทานบัตรคาธรรมเนียมลวงหนาที่
ผูย่ืนคําขอวางไวนั้น ถาไดมีการสั่งยกคําขอหรือผูย่ืนคําขอถอนคําขอนั้นเสีย ผูย่ืนคําขอตองเสีย
คาธรรมเนียมสําหรับกิจการที่ยังไมถึงกําหนดชําระในอัตราหนึ่งในส่ีของเงินที่วางไวนั้น เวนแตใน
กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังยกคําขอโดยมิใชความผิดของผูย่ืนคําขอ หรือผูย่ืนคําขอตาย 
 

มาตรา ๗  ถาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย 
ใหผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาต ย่ืนคําขอรับใบแทนตอทรัพยากรธรณี
ประจําทองที่ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือการถูกทําลาย 
 

มาตรา ๘  ในการติดตอกับพนักงานเจาหนาที่ ถาผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทาน
บัตร หรือผูรับใบอนุญาตประสงคจะตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูถืออาชญา
บัตร ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาตตองทําหนังสือมอบอํานาจและจดทะเบียนไวตอ
พนักงานเจาหนาที่ 

การทําหนังสือมอบอํานาจและการจดทะเบียนใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่
อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๙  ในการที่พนักงานเจาหนาที่จะติดตอสงหนังสือหรือคําส่ังแกผูย่ืนคําขอ 
ผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาต ถาไมพบตัวบุคคลดังกลาวหรือไมมีผูใด
ยอมรับแทน ใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงขอความในหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว ในเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ได 

(๑) สงหนังสือหรือคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ 
(๒) ปดหนังสือหรือคําส่ังไวในที่เห็นไดงาย ณ สํานักงานภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู

ของบุคคลดังกลาวโดยมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนพยานในการนั้น 
 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดกระทําโดยตัวแทนหรือ



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 
 

ลูกจางซึ่งไดกระทําเพราะเหตุเปนตัวแทนหรือลูกจาง หรือกระทําเพ่ือประโยชนของผูถืออาชญา
บัตร ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาต ไมวาตัวแทนหรือลูกจางนั้นจะไดเปนตัวแทนโดยทํา
หนังสือมอบอํานาจและจดทะเบียนไวตอพนักงานเจาหนาที่หรือไม ใหถือวาผูถืออาชญาบัตร ผูถือ
ประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาต เปนตัวการในการกระทําความผิดนั้น 
 

มาตรา ๑๑  ในการสํารวจแรหรือทําเหมือง ถาไดพบโบราณวัตถุ ซากดึกดํา
บรรพ หรือแรพิเศษ อันมีคุณคาเก่ียวกับการศึกษาในทางธรณีวิทยา นอกจากจะตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บไดซึ่งวัตถุนั้นแลว ผูถืออาชญาบัตร หรือผูถือประทาน
บัตร จะตองแจงการพบนั้นตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่โดยพลัน 
 

มาตรา ๑๒  ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรือเขตเหมืองแรหรือในเขตที่
ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย หรือในเขตที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดรังวัดเพื่อการดังกลาวแลว หามมิใหผูใดนอกจากผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตร 
หรือผูรับใบอนุญาต เขาไปยึดถือครอบครอง ทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรใน
เขตนั้น เวนแตผูนั้นมีสิทธิทําเชนนั้นไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๓  การฝาฝนมาตรา ๑๒ นอกจากเปนการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาเปนการฝาฝนสิทธิของผูถืออาชญาบัตร ผูถือ
ประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําหลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุด
หลักฐานการแผนที่ตามพระราชบัญญัตินี้ลงไวในที่ใด หามมิใหผูใดทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย 
ถอน หรือทําใหหลุด ซึ่งหลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุดหลักฐานการแผนที่นั้น เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 
 

มาตรา ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับ
ความผิดอาญา ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

มาตรา ๑๖  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่
เก่ียวของรองขอ 
 

มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง 

(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 



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 
 

(๒) กําหนดแบบพิมพอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาต 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสํารวจแร การทําเหมือง การซื้อ

แร การขายแร การเก็บแรและการนําแรเขาหรือการสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
(๔) กําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน และความปลอดภัยแก

บุคคลภายนอก และ 
(๕) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

________ 
 

มาตรา ๑๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติเปนประธาน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี
กรมปาไม หรือผูที่อธิบดีกรมดังกลาวมอบหมาย และบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสามคน 
เปนกรรมการ หัวหนากองสัมปทาน กรมทรัพยากรธรณี เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกรัฐมนตรีใน
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๐  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 
มาตรา ๒๑  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนถึงวาระเมื่อ 
(๑) ลาออก 
(๒) รัฐมนตรีใหออก 
(๓) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีที่เปนความผิด

ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่ง

ตนแทน 
 

มาตรา ๒๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 



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 ๒๓  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงตั้ง

อนุกรรมการเพื่อใหทําการใด ๆ ตามที่มอบหมาย หรือจะเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง 
คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น ก็ใหกระทําได 

ให นํ า ม าตร า  ๒๒  และมาตร า  ๒๓  มา ใช บั งคั บแก ก า รประชุ มของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การสํารวจแรและการผูกขาดสํารวจแร 
________ 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดสํารวจแรในที่ใด ไมวาที่ซึ่งสํารวจแรนั้นจะเปนสิทธิของ

บุคคลใดหรือไม เวนแตจะไดรับอาชญาบัตรสํารวจแรหรืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 
 

มาตรา ๒๖  นอกจากคาธรรมเนียมการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ผูถือ
อาชญาบัตรนั้นตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ซึ่งไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรอีกตางหาก
และตองชําระลวงหนา 
 

มาตรา ๒๗  อาชญาบัตรสํารวจแรหรืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรใหใชได
เฉพาะตัวผูถืออาชญาบัตร และใหคุมถึงผูแทนและลูกจางของผูถืออาชญาบัตรดวย 
 

มาตรา ๒๘  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรสํารวจแรใหย่ืนคําขอตอทรัพยากร
ธรณีประจําทองที่ 

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกอาชญาบัตรสํารวจแร และจะกําหนด
เง่ือนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได 

อาชญาบัตรสํารวจแรใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
 

มาตรา ๒๙  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็ก ใหย่ืน
คําขอตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่พรอมกับแผนที่แสดงเขตที่จะขอนั้น 

คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กแตละคําขอจะขอไดไมเกินสาม
พันไร เวนแตคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กในทะเล 

รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่
มิใชแรเหล็ก 

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 



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 ๓๐  การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กในทะเลรัฐมนตรี

มีอํานาจกําหนดเนื้อที่ใหแกผูขอแตละบุคคลไดไมเกินหนึ่งลานหาแสนไรและกําหนดอายุอาชญา
บัตรไดไมเกินสองปนับแตวันออก 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อไดรับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กแลว

พนักงานเจาหนาที่จะไดรังวัดกําหนดเขตใหผูย่ืนคําขอหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูนํารังวัดตาม
วันเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดเปนหนังสือ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กเสียไดเมื่อผู
ย่ืนคําขอขาดนัดในการนํารังวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังในการดําเนินการตามความจําเปนเพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่
มิใชแรเหล็ก 
 

มาตรา ๓๒  ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กจะตองสํารวจแร
ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็ก 
 

มาตรา ๓๓  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแร
เหล็กเสียได เมื่อผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กไมสํารวจแรภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็ก 
 

มาตรา ๓๔  ผูใดประสงคจะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็ก ใหย่ืนคําขอตอ
อธิบดี 

การขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็ก ใหกําหนดเขตเปนแปลง แตละแปลง
ใหกําหนดเขตทั้งอําเภอหรือก่ิงอําเภอซ่ึงรวมกันไมเกินสองเขต ไมวาจะอยูในจังหวัดเดียวกัน
หรือไม โดยใหถือตามเขตปกครองทองที่ของกระทรวงมหาดไทย 

ผูขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กผูหนึ่งจะขอไดไมเกินสองแปลง 
ความในวรรคสองและวรรคสามไมใชบังคับแกการขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ

แรเหล็กในทะเล 
 

มาตรา ๓๕  ผูขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กตองแสดงฐานะแหงสินทรัพย 
แผนงาน และวิธีดําเนินการสํารวจแรเหล็กโดยละเอียด รวมทั้งแจงช่ือผูควบคุมการสํารวจซึ่งตอง
เปนวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาที่กรมทรัพยากรธรณีเห็นชอบ 
 

มาตรา ๓๖  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กอาจออกทับที่ในเขตเนื้อที่ที่มีผูย่ืน
คําขอหรือผูที่ไดรับประทานบัตรทําเหมืองแรที่มิใชแรเหล็ก หรือที่มีผูย่ืนคําขอ หรือผูไดรับอาชญา
บัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กอยูแลวได แตจะสํารวจแรเหล็กในเขตเนื้อที่ที่มีผูไดรับ
ประทานบัตรทําเหมืองอยูแลวมิได 



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 
 

ถามีเขตที่มีผูไดรับประทานบัตรทําเหมืองแรเหล็กอยูแลวในเขตที่ขออาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจแรเหล็กแปลงใด การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กจะกระทําไดโดยยกเวน
เขตที่มีผูรับประทานบัตรทําเหมืองแรเหล็กอยูแลวในแปลงนั้น 
 

มาตรา ๓๗  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็กอาจออกทับที่ในเขตเนื้อ
ที่ที่มีผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กได 
 

มาตรา ๓๘  รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรเหล็ก 

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กใหมีอายุสองปนับแตวันออก 
 
มาตรา ๓๙  การออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กในทะเล รัฐมนตรีมี

อํานาจกําหนดเนื้อที่ใหแกผูขอแตละบุคคลไดไมเกินหนึ่งลานหาแสนไรและกําหนดอายุอาชญา
บัตรไดไมเกินสองปนับแตวันออก 
 

มาตรา ๔๐  ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กตองปฏิบัติการไปตาม
แผนงาน วิธีดําเนินการ และใชผูควบคุมการสํารวจที่ไดแสดงไวตามมาตรา ๓๕ 

ในกรณีที่ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กประสงคจะเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติ หรือเปลี่ยนผูควบคุมการสํารวจดังกลาวในวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบเปน
หนังสือจากรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายกอนจึงจะกระทําได 
 

มาตรา ๔๑  ผู ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กตองรายงานผลการ
ดําเนินงานและการสํารวจใหกรมทรัพยากรธรณีทราบทุกระยะหนึ่งรอยสิบวันนับแตวันไดรับ
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็ก และถาผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กสํารวจพบแรที่
มิใชแรเหล็กตองแจงใหกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยพลัน 
 

มาตรา ๔๒  ถาผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ 
หรือมาตรา ๔๑ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็กนั้นเสียได 

 
หมวด ๔ 

การทําเหมือง 
________ 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหผูใดทําเหมืองในที่ใด ไมวาที่ซึ่งทําเหมืองนั้นจะเปนสิทธิ

ของบุคคลใดหรือไม เวนแตจะไดรับประทานบัตรหรือใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว 
 

มาตรา ๔๔  ผูใดประสงคจะขอประทานบัตร ใหย่ืนคําขอตอทรัพยากรธรณี
ประจําทองที่ พรอมกับแผนที่แสดงเขตที่จะขอประทานบัตร กับระบุชนิดแรและวิธีการทําเหมือง 



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 
 

คําขอประทานบัตรแตละคําขอจะขอไดเขตหนึ่งไมเกินสามรอยไร เวนแตคําขอ
ประทานบัตรทําเหมืองในทะเล 
 

มาตรา ๔๕  การออกประทานบัตรทําเหมืองในทะเล รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
เขตเหมืองแรใหแกผูขอแตละบุคคลไดไมเกินหาหมื่นไร 
 

มาตรา ๔๖  ในเขตเนื้อที่ที่ไดมีผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรที่มิใชแรเหล็ก 
ผูอ่ืนจะยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรที่มิใชแรเหล็กหรือแรเหล็กมิได เวนแตผูอ่ืนนั้นเปนผูมี
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตามกฎหมายที่ดิน 

ในเขตเนื้อที่ที่ไดมีผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็ก ผู อ่ืนจะยื่นคําขอ
ประทานบัตรทําเหมืองแรเหล็กมิได 

ในเขตเนื้อที่ที่มีผูที่ย่ืนคําขอหรือที่ไดมีผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรเหล็ก 
ผูอ่ืนจะยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรที่มิใชแรเหล็กได 
 

มาตรา ๔๗  เมื่อไดรับคําขอประทานบัตรแลว พนักงานเจาหนาที่จะไดรังวัด
กําหนดเขต ใหผูย่ืนคําขอหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูนํารังวัดตามวันเวลาที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนดเปนหนังสือ 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขอประทานบัตรเสียได เมื่อผูย่ืนคําขอขาดนัดในการนํา
รังวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังใน
การดําเนินการตามความจําเปนเพื่อออกประทานบัตร 
 

มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่และคนงานของ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองในเวลากลางวันได 
แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองทราบเสียกอนและใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผู
ครอบครองที่ดินนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี 

ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผูใด พนักงานเจาหนาที่และ
คนงานของพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปน 

ในการรังวัด เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่และคนงาน
ของพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะขุดดินตัดตนไม หรือรานกิ่งไม หรือกระทําการอยางอ่ืนแกส่ิงที่
กีดขวางตอการรังวัดไดเทาที่จําเปน  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการที่จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอย
ที่สุด 
 

มาตรา ๔๙  เมื่อไดรังวัดกําหนดเขตแลว ใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่ประกาศ
โฆษณาการขอประทานบัตรของผูย่ืนคําขอ โดยปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานทรัพยากรธรณี
ประจําทองที่ ที่ทําการอําเภอและตําบลทองที่ที่ขอประทานบัตรแหงละหนึ่งฉบับ เมื่อไมมีผูโตแยง
ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ ทรัพยากรธรณีประจําทองที่จะไดดําเนินการ
สําหรับคําขอนั้นตอไป 



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 
 

 
มาตรา ๕๐  ถาที่ซึ่งขอประทานบัตรเปนที่อันมิใชที่วาง หรือมีที่อันมิใชที่วาง

รวมอยูในเขต ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานใหเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่วา ผูขอจะมีสิทธิ
ทําเหมืองในเขตที่นั้นได 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอนําหนังสืออนุญาตของผูมีสิทธิในที่นั้นมาแสดงวา ผูขอจะมี
สิทธิทําเหมืองได หนังสือนั้นตองมีคํารับรองของนายอําเภอประจําทองที่ประกอบดวย 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อไดรังวัดกําหนดเขตแลว ถาผูย่ืนคําขอประทานบัตรประสงคจะ

ลงมือทําเหมืองกอนไดรับประทานบัตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวตอทรัพยากร
ธรณีประจําทองที่ 

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 

ใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก 
ผู รับใบอนุญาตทํ า เหมือง ช่ัวคราวมี สิทธิ  หน าที่ และความรับผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับผูถือประทานบัตร แตจะโอนใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวมิได 
 

มาตรา ๕๒  หลักหมายเขตเหมืองแร หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดทําไวในการรังวัดกําหนดเขตการทําเหมืองนั้น ถามีการสูญหาย ผูถือประทานบัตรมี
หนาที่ตองรับผิดสําหรับคาใชจายทั้งส้ินในการที่จะตองมีการรังวัดทําหลักหมายเขตเหมืองแรหรือ
หมุดหลักฐานการแผนที่ใหม 
 

มาตรา ๕๓  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวไดในกรณี
ที่มีเหตุที่จะเพิกถอนประทานบัตรตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น 

เมื่อรัฐมนตรีไดส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวรายใดแลว ใหคําขอ
ประทานบัตรรายนั้นเปนอันตกไป 
 

มาตรา ๕๔  รัฐมนตรีเปนผูออกประทานบัตร 
ประทานบัตรใหมีอายุไมเกินยี่สิบหาปนับแตวันออก และในกรณีที่ผูขอประทาน

บัตรไดรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวอยูกอนแลว ใหนับอายุประทานบัตรเริ่มตนนับแตวันออก
ใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวฉบับแรก 

ในกรณีที่อายุของใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวรายใดที่ไดออกใหแลวรวมกัน
มากกวากําหนดอายุของประทานบัตรที่จะออกให ก็ใหงดการออกประทานบัตรรายนั้น 

ประทานบัตรใดไดกําหนดอายุไวต่ํากวาย่ีสิบหาป เมื่อผูถือประทานบัตรยื่นคําขอ
ตออายุกอนครบกําหนดไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ รัฐมนตรี
จะตออายุประทานบัตรใหอีกก็ได แตเมื่อรวมกําหนดเวลาทั้งหมดตองไมเกินยี่สิบหาป 

เมื่อผูถือประทานบัตรไดย่ืนคําขอตออายุตามความในวรรคสี่แลว แมประทาน
บัตรจะสิ้นอายุแลว ก็ใหผูนั้นทําเหมืองตอไปไดเสมือนเปนผูถือประทานบัตร  ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่ง



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 
 

รอยแปดสิบวันนับแตวันประทานบัตรสิ้นอายุ แตถาทรัพยากรธรณีประจําทองที่ไดมีหนังสือแจง
การปฏิเสธของรัฐมนตรีไมตออายุประทานบัตรใหในระหวางเวลานั้น ก็ใหถือวาสิทธิในการทํา
เหมืองของผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันรับแจงนั้น 

 
มาตรา ๕๕  นอกจากคาธรรมเนียมการออกประทานบัตรผูถือประทานบัตรตอง

เสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ในการทําเหมืองตามจํานวนเนื้อที่ตลอดเขตเหมืองแรอีกตางหาก 
และตองชําระลวงหนาแตละป 
 

มาตรา ๕๖  สิทธิตามประทานบัตรไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 

มาตรา ๕๗  ผูถือประทานบัตรจะตองทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง แผนผัง 
โครงการ และเง่ือนไขที่กําหนดไวในการออกประทานบัตร และถาจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแรที่
จะทําเหมืองหรือเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการและเงื่อนไขดังกลาว ผูถือ
ประทานบัตรจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกอนจึงจะทําได 
 

มาตรา ๕๘  การเตรียมการเพื่อการทําเหมือง เชน การปลูกสรางอาคาร ขุดทาง
น้ํา ทําทํานบ หรือทําการอยางหนึ่งอยางใดในเนื้อที่เพ่ือประโยชนแกการทําเหมืองรวมถึงการ
กอสรางหรือติดตั้งเคร่ืองทุนแรง ใหถือวาเปนการทําเหมือง 
 

มาตรา ๕๙  การปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง การจัดตั้งสถานท่ีเพ่ือ
การแตงแรหรือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตเหมืองแรมิได เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่  และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ในการนั้น
เสมือนหนึ่งการใชเนื้อที่ในการทําเหมือง 
 

มาตรา ๖๐  ผูถือประทานบัตรตองทําเหมืองโดยมีคนงานในการทําเหมือง และ
เวลาทําการดังนี้ 

(๑) ตองมีคนงานทําการทุก ๆ ระยะเวลาสิบสองเดือน เมื่อเฉล่ียเปนรายเดือน
แลว ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคนตอเนื้อที่สองไร เศษของสองไรใหนับเปนสองไร แตสําหรับกรณี
ที่การทําเหมืองใชเครื่องกลทุนแรง ใหคํานวณกําลังของเครื่องกลทุนแรงนั้นแทนคนงานที่ตองมี
ตามเนื้อที่นั้นไดโดยอัตราหนึ่งแรงมาตอแปดคน 

 
(๒) ตองมีเวลาทําการรวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันในทุก ๆ ระยะเวลาสิบ

สองเดือน 
ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับ สําหรับประทาน

บัตรที่มีเขตติดตอกัน ใหถือเปนเหมืองเดียวกันในการมีคนงานทําการและเวลาทําการดังเกณฑที่



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 
 

กลาวขางตน 
ผูถือประทานบัตรหลายคนที่มีเขตเหมืองแรติดตอกันอาจรวมโครงการทําเหมือง

เปนเหมืองเดียวกันได โดยยื่นคําขอและรับใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ ในการนี้ให
ใชเกณฑมีคนงานทําการและเวลาทําการเสมือนเปนเหมืองเดียวกันดังกลาวขางตน 

 
มาตรา ๖๑  ถาผูถือประทานบัตรไมสามารถทําเหมืองตามที่กําหนดไวในมาตรา 

๖๐ ได ก็ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตหรือบางสวนของเขตเหมืองแร
ตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ ทรัพยากรธรณีประจําทองที่จะออกใบอนุญาตหยุดการทําเหมือง
ใหผูถือประทานบัตรไดคราวละไมเกินหนึ่งป 
 

มาตรา ๖๒  หามมิใหผูถือประทานบัตรทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ํา
สาธารณะภายในระยะหาสิบเมตร เวนแตประทานบัตรกําหนดไวใหทําได หรือไดรับใบอนุญาต
จากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 
 

มาตรา ๖๓  หามมิใหผูถือประทานบัตรปดกั้น ทําลาย หรือกระทําดวยประการ
ใดใหเปนการเสื่อมประโยชนแกทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 
 

มาตรา ๖๔  หามมิใหผูถือประทานบัตรทดน้ําหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ไม
วาจะอยูภายในหรือภายนอกเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจํา
ทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

คําขอรับใบอนุญาตทดน้ําหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ใหแสดงแผนที่และ
วิธีการที่จะทดน้ําหรือชักน้ําโดยละเอียด 
 

มาตรา ๖๕  ทรัพยากรธรณีประจําทองที่มีอํานาจออกใบอนุญาตใหผูถือประทาน
บัตรในเขตเหมืองแรรายหนึ่งทําทางไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางถายน้ําขุนขนหรือมูลดิน
ทรายผานเขตเหมืองแรของผูถือประทานบัตรรายอื่นได แตถาไดกอความเสียหายใหเกิดขึ้นเพราะ
การนั้น ผูถือประทานบัตรซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองรับผิดใชคาทดแทน 
 

มาตรา ๖๖  ในกรณีจําเปนรัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตใหผูถือประทานบัตร
ในเขตเหมืองแรรายหนึ่งปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแรของผูถือ
ประทานบัตรรายอื่นได เมื่อเขตที่จะเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนั้นเปนที่ซึ่งขุดเอาแรแลว 
หรือเปนที่ซึ่งไมมีแรพอทําเหมือง แตถาไดกอความเสียหายใหเกิดขึ้นเพราะการนั้น ผูถือประทาน
บัตรซึ่งไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองรับผิดใชคาทดแทน 

ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่แทนผูถือ
ประทานบัตรรายที่ถูกใชเนื้อที่สําหรับเนื้อที่ที่ใชเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนั้น 
 



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 
 

มาตรา ๖๗  หามมิใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย อันเกิด
จากการทําเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร เวนแตน้ํานั้นจะมีความขุนขนหรือมูลดินทรายไมเกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเปน รัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตยกเวนการบังคับตามวรรคหนึ่ง
ได โดยกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 
 

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  ในกรณีที่ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เห็นวาการทําเหมืองหรือแตง
แรจะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือประทาน
บัตรใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการทําเหมืองหรือแตงแรตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกัน
อันตรายนั้นได และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการทําเหมืองหรือแตงแรเสียทั้งส้ิน หรือสวน
หนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๗๒  บรรดาขุม หลุม หรือปลอง ที่ไมไดใชในการทําเหมืองแลว ใหผูถือ
ประทานบัตรจัดการถมหรือทําที่ดินใหเปนตามเดิมเสียทุกแหง ไมวาประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุ
แลวหรือไม เวนแตประทานบัตรไดกําหนดเปนอยางอ่ืน หรือทรัพยากรธรณีประจําทองที่จะไดส่ัง
เปนหนังสือกําหนดเปนอยางอ่ืนดวยความเห็นชอบของอธิบดี 

ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ทรัพยากรธรณีประจําทองที่มีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหผูถือประทานบัตรนั้นจัดการถมหรือทําที่ดินใหเปนตามเดิม ผูถือประทานบัตรตอง
ปฏิบัติใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
 



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 
 

มาตรา ๗๓  ผูถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร เฉพาะแต 
(๑) ทําเหมืองและขายแรที่ระบุในประทานบัตร สวนแรอ่ืนซึ่งเปนผลพลอยได

จากการทําเหมืองนั้น ผูถือประทานบัตรจะขายไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบด ี
(๒) ปลูกสรางอาคารหรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการทําเหมือง รวมทั้งการแตงแร

หรือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย 
(๓) ใชที่ดินในเขตเหมืองแร ที่ขุดเอาแรแลวหรือที่มีแรไมสมบูรณพอที่จะเปด

การทําเหมือง เพ่ือเกษตรกรรมในระหวางอายุประทานบัตร แตทั้งนี้เมื่อส้ินอายุประทานบัตรแลว
มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิครอบครอง 

(๔) นําคดีข้ึนสูศาลในกรณีที่มีผูโตแยงหรือขัดขวางสิทธิในการทําเหมือง 
 

มาตรา ๗๔  หามมิใหผูถือประทานบัตรนําหรือยอมใหผูอ่ืนนํามูลแรตลอดจนมูล
ดินทราย ออกจากเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ และ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 
 

มาตรา ๗๕  ประทานบัตรใหใชไดเฉพาะตัวผูถือประทานบัตร และใหคุมถึง
ผูแทนและลูกจางของผูถือประทานบัตรดวย 

 
มาตรา ๗๖  หามมิใหผูถือประทานบัตรยอมใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองไมวา

เฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือ
ผูที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 

มาตรา ๗๗  เมื่อผูถือประทานบัตรประสงคจะใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองใหย่ืน
คําขอตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ระบุบุคคลผูจะรับชวงการทําเหมืองในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ภายในอายุของประทานบัตรและสวนของเขตเหมืองแรที่จะใหรับชวงการทําเหมือง 

รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตใหมีการรับชวงการทํา
เหมืองไดตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร และในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได 
ผูถือประทานบัตรที่ไดใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองดังกลาวในวรรคหนึ่ง คงมีหนาที่และความรับ
ผิดตามกฎหมาย และใหผูรับชวงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิหนาที่และความรับผิดตามกฎหมาย
เสมือนเปนผูถือประทานบัตรดวย 
 

มาตรา ๗๘  ผูถือประทานบัตรผูใดประสงคจะโอนประทานบัตรใหแกผูอ่ืน ใหผู
ถือประทานบัตรและผูจะรับโอนยื่นคําขอตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่เพ่ือเสนอตามลําดับไปยัง
รัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีไดส่ังอนุญาตใหโอนได และเมื่อผูถือประทานบัตรไดชําระหนี้สินตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่คางชําระแกทรัพยากรธรณีประจําทองที่แลว จึงจะทําการโอนประทานบัตรนั้น
ได 
 

มาตรา ๗๙  ในการโอนประทานบัตร ใหผูถือประทานบัตรและผูจะรับโอนหรือ



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 
 

ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ นําประทานบัตรและเอกสารเกี่ยวกับการทําเหมืองมาจดทะเบียนการโอน
ตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 
 

มาตรา ๘๐  ในการโอนประทานบัตร นอกจากจะตองเสียคาธรรมเนียมในการยื่น
คําขอโอนและคาธรรมเนียมการโอนแลว ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอน
สิทธิทําเหมืองที่ตนพึงไดรับอีกดวย 

คาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง ใหเรียกเก็บเฉพาะแตใน
สวนที่เปนคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองตามประทานบัตร โดยไมรวมถึงคาตอบแทนการโอน
ทรัพยสินอื่น 

ในกรณีที่ผูโอนแจงวาไมมีคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง หรือในกรณีที่
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เห็นวาคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองที่แจงต่ํากวาที่ควร ให
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ประเมินคาสิทธิทําเหมืองที่จะโอนตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดและ
ใหนําจํานวนเงินคาสิทธิทําเหมืองตามที่ประเมินนั้นมาคํานวณเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
คาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองตามที่ประเมินนั้น 

การโอนประทานบัตรอันเปนการใหโดยเสนหาแกบิดามารดา สามี ภริยา หรือ
ผูสืบสันดานของผูโอนเอง ไมตองเสียคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 
 

มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรตาย ใหทายาทยื่นคําขอตอทรัพยากร
ธรณีประจําทองที่เพ่ือรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในเกาสิบวันนับแตวันผูถือประทาน
บัตรตาย มิฉะนั้นใหถือวาประทานบัตรนั้นสิ้นอายุเมื่อครบเกาสิบวันนั้น 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด ผูรับโอนไมตองเสียคาธรรมเนียมใน
คาตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

ในกรณีที่ทายาทของผูถือประทานบัตรยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตก
ทอดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหผูนั้นทําเหมืองตอไปไดเสมือนเปนผูถือ
ประทานบัตร แตถารัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาทายาทนั้นไมสมควรจะเปนผูรับโอนประทานบัตร 
รัฐมนตรีจะมีคําส่ังไมอนุญาตใหรับโอนก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาประทานบัตรนั้นสิ้นอายุนับแต
วันรับแจงคําส่ังนั้นจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 

ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความใน
สามวรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให

ลมละลาย ประทานบัตรนั้นเปนอันสิ้นอาย ุ
 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรเปนนิติบุคคลและสภาพนิติบุคคลสิ้นสุด

ลง ประทานบัตรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 
 

มาตรา ๘๔  ผูถือประทานบัตรอาจเวนคืนประทานบัตรไดโดยยื่นคําขอและมอบ



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 
 

ประทานบัตรตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ ในกรณีเชนนี้ใหประทานบัตรนั้นสิ้นอายุเมื่อครบ
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ไดรับคําขอเวนคืนประทานบัตร
นั้น เวนแตผูถือประทานบัตรกับทรัพยากรธรณีประจําทองที่จะตกลงกันใหส้ินอายุในระยะเวลา
นอยกวานั้น 
 

มาตรา ๘๕  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูและ
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ไมอาจติดตอถึงได รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสีย
ได 
 

มาตรา ๘๖  ผูถือประทานบัตรใดไมชําระหนี้อันพึงตองชําระตามพระราชบัญญัติ
นี้ เมื่อทรัพยากรธรณีประจําทองที่ไดบอกกลาวเปนหนังสือใหชําระแลว และไมชําระภายในเกาสิบ
วันนับแตวันรับคําบอกกลาว รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได 
 

มาตรา ๘๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนประทานบัตรใด ประทานบัตรนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้นจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 
 

มาตรา ๘๘  เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเวนแต
ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรยื่นคําขอตออายุและยังมิไดมีการปฏิเสธของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๔ 
 

หมวด ๕ 
การขุดหาแรรายยอยและการรอนแร 

________ 
 

มาตรา ๘๙  หามมิใหผู ใดขุดหาแรรายยอยหรือรอนแร เวนแตจะได รับ
ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแร 
 

มาตรา ๙๐  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอยหรือใบอนุญาต
รอนแร ใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองที่ แลวใหนายอําเภอทองที่สงเร่ืองไปใหทรัพยากรธรณี
ประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาออกใบอนุญาต 

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตขุดหา
แรรายยอยหรือใบอนุญาตรอนแร และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได 

ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแร ใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคมของปที่ออก 
 

มาตรา ๙๑  หลักเกณฑและวิธีการในการออกใบอนุญาตขุดหาแรรายยอยหรือ
ใบอนุญาตรอนแร การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ใหกําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 



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 
 

หมวด ๖ 
การซื้อแร การขายแรและการเก็บแร 

________ 
 

มาตรา ๙๒  หามมิใหผูใดซื้อแรเพ่ือประกอบธุรกิจ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตซื้อ
แรจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่หรือเปนการซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือ
เปนการซื้อโลหะที่ไดจากโลหกรรม 
 

มาตรา ๙๓  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตซื้อแร ใหย่ืนคําขอตอทรัพยากร
ธรณีประจําทองที่ที่ผูขอจะตั้งสถานที่ซื้อแร 

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตซื้อแร ในการนี้ใหกําหนด
สถานที่ซื้อแร และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตซื้อแรก็ได 

ใบอนุญาตซื้อแรใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 
มาตรา ๙๔  หามมิใหผูรับใบอนุญาตซื้อแร ซื้อแรในที่อ่ืนนอกสถานที่ที่ระบุใน

ใบอนุญาตซื้อแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่จากทรัพยากรธรณีประจําทองที ่
ถาผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ผูใดประสงคจะใหผูอ่ืนรับซื้อแรนอกสถานที่

ใหแกตน จะตองระบุช่ือผูรับซื้อแรนั้นเพื่อขอรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ดวย 
การขอและการออกใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ ใหนํามาตรา ๙๓ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
ใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ใหส้ินอายุพรอมกับใบอนุญาตซื้อแร 

 
มาตรา ๙๕  ผูรับใบอนุญาตซื้อแรตองแสดงใบอนุญาตนั้นไวในที่เปดเผย ณ 

สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตซื้อแร และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ตองแสดง
รายชื่อผูที่ระบุใหรับซื้อแรนอกสถานที่ใหแกตนถามี ไวในที่ที่แสดงใบอนุญาตซื้อแรดวย 

ผูซื้อแรนอกสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตซื้อแรตองมีใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่
ติดตัวไปดวยในขณะที่ซื้อแร 
 

มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตซื้อแรจะโอนกันมิได 
 

มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซ้ือแรตาย ถาทายาทหรือผูจัดการมรดก
ประสงคจะซื้อแรตอไปตามใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอซื้อแรตามใบอนุญาตของผูตายภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันผูรับใบอนุญาตตาย พรอมกับแสดงสิทธิในการรับมรดกหรือจัดการมรดกนั้น 
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่มีอํานาจสั่งอนุญาตใหผูย่ืนคําขอซื้อแรตอไปตามใบอนุญาตนั้นได 

ในกรณีที่ทายาทหรือผูจัดการมรดกไดย่ืนคําขอซ้ือแรตามใบอนุญาตของผูตาย
ภายในกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่งก็ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกนั้นซื้อแรตอไปไดจนกวา
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ส่ังไมอนุญาต ถาไมมีทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอซ้ือแรตาม



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 
 

ใบอนุญาตของผูตายภายในกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใบอนุญาตซื้อแรนั้นเปนอันสิ้นอายุ นับ
แตวันครบกําหนดสามสิบวันจากวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซื้อแรถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความ
ในสองวรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตซื้อแรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย ใบอนุญาตซื้อแรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตซื้อแรเปนนิติบุคคลและสภาพนิติบุคคลสิ้นสุดลง
ใบอนุญาตซื้อแรนั้นเปนอันสิ้นอายุ 
 

มาตรา ๙๘  หามมิใหผูรับใบอนุญาตซื้อแร หรือผูรับใบอนุญาตซ้ือแรนอก
สถานที่ซื้อแร เวนแตผูขายแรจะได 

(๑) มอบเอกสารตามแบบพิมพของกรมทรัพยากรธรณีให เพ่ือแสดงวาแรที่ขาย
นั้นเปนแรที่ไดมาโดยประทานบัตรหรือใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวเลขที่เทาใด และมีลายมือช่ือ
ของผูถือประทานบัตร หรือของผูรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวนั้น หรือของตัวแทนซึ่งไดจด
ทะเบียนไวตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ในเอกสารนั้น 

(๒) มอบเอกสารตามแบบพิมพของกรมทรัพยากรธรณีใหเพ่ือแสดงวา แรที่ขาย
นั้นเปนแรของผูขายแรซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่ไดมาโดยใบอนุญาตเลขที่เทาใด และมี
ลายมือช่ือของผูรับใบอนุญาตซื้อแร หรือของตัวแทนซึ่งไดจดทะเบียนไวตอทรัพยากรธรณีประจํา
ทองที่ในเอกสารนั้น 

(๓) มอบเอกสารแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้ง
ที่ขายนั้น หรือ 

(๔) แสดงใบอนุญาตรอนแร และแสดงไดวาแรที่ขายนั้นเปนแรที่ไดมาโดยไม
เกินปริมาณตามใบอนุญาตนั้น 

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

เอกสารที่ผูขายแรแสดงตาม (๔) ใหผูรับใบอนุญาตซื้อแรบันทึกการซื้อแรนั้นลง
ไวในรายการขายแรในใบอนุญาตรอนแรแลวคืนใบอนุญาตนั้นใหผูรับใบอนุญาตรอนแรไปทันที 

 
มาตรา ๙๙  หามมิใหผูใดขายแร เวนแตผูนั้นเปน 
(๑) ผูถือประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว หรือตัวแทนของ

บุคคลดังกลาวซึ่งไดจดทะเบียนไวตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ขายแรที่ไดมาจากการทําเหมือง
ตามประทานบัตรหรือใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราวนั้น 

(๒) ผูรับใบอนุญาตซื้อแร หรือตัวแทนซึ่งไดจดทะเบียนไวตอทรัพยากรธรณี
ประจําทองที ่

(๓) ผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือเปนเจาของแรซึ่งแรนั้นไดมาจากผูรับ
ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 



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 
 

(๔) ผูรับใบอนุญาตรอนแร 
(๕) ผูรับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายนั้น หรือ 
(๖) ผูขายโลหะที่ไดจากโลหกรรม 

 
มาตรา ๑๐๐  หามมิใหผูมีสิทธิขายแรตามมาตรา ๙๙ ขายแรแกบุคคลใด

นอกจากผูรับใบอนุญาตซื้อแรหรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ เวนแตเปนแรที่ไดมาจากการ
ขุดแรรายยอยหรือเปนโลหะที่ไดจากโลหกรรมหรือเปนแรที่สงขายนอกราชอาณาจักรโดยตรง 
 

มาตรา ๑๐๑  หามมิใหผูใดเก็บแรในทางธุรกิจ ณ ที่ใด ๆ เวนแตจะเก็บใน
สถานที่ซึ่งผูเก็บไดรับอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ หรือเปนแรที่มีไว
ในครอบครองไดตามมาตรา ๑๐๕ 
 

มาตรา ๑๐๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ใหย่ืนคําขอตอ
ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร และจะ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได 

ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 
มาตรา ๑๐๓  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวด

นี้เมื่อปรากฏวาไดมีการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอัน
กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น 

ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันรับแจงคําส่ัง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว จะขอรับใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพน
กําหนดสองปนับแตวันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๗ 

การชําระคาภาคหลวงแร การมีแรไวในครอบครอง และการขนแร 
________ 

 
มาตรา ๑๐๔  ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว หรือผูรับ

ใบอนุญาตซื้อแร ตองชําระคาภาคหลวงแร ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองชําระคาภาคหลวงแรใหครบถวนตามปริมาณแรกอนที่จะขนแรออกจาก



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 
 

เขตเหมืองแรหรือเขตที่ไดรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว 
(๒) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซื้อแรไดซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแรตองชําระ

คาภาคหลวงแรสําหรับแรที่ซื้อในเดือนที่แลวมาภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อ 
(๓) ในกรณีที่ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว หรือผูรับ

ใบอนุญาตซื้อแร ขนแรไปยังเขตแตงแรหรือเขตโลหกรรม บุคคลดังกลาวจะขอผัดการชําระ
คาภาคหลวงแรไวกอนจนกวาจะแตงแรหรือประกอบโลหกรรมนั้นแลวเสร็จก็ได แตตองวางเงิน
ประกันการชําระคาภาคหลวงแรไวตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ตามที่ทรัพยากรธรณีประจํา
ทองที่กําหนด 
 

มาตรา ๑๐๕  หามมิใหผูใดมีแรไวในครอบครองแตละชนิดเกินกวาสองกิโลกรัม 
เวนแต 

(๑) เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
(๒) เปนแรที่ไดมาจากการสํารวจแรเพ่ือการวิเคราะห 
(๓) ในเขตเหมืองแรหรือเขตที่ไดรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว 
(๔) ในสถานที่เก็บแรตามใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร 
(๕) ในระหวางขนแรหรือในสถานที่พักแรตามที่กําหนดในใบอนุญาตขนแร 
(๖) ในสถานที่ซื้อแรตามใบอนุญาตซื้อแร 
(๗) เปนแรในเขตแตงแรหรือเขตโลหกรรม ซึ่งไดมาตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

ใบอนุญาตแตงแร หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
(๘) เปนแรที่ไดมาตามใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแร 
(๙) เปนแรที่มีไวในครอบครองเพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสวนราชการ องคการ

ของรัฐหรือสถาบันการศึกษา หรือ 
(๑๐) เปนแรในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เปนเครื่องใช เครื่องประดับ ปฏิมากร หรือ

ผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม 
 
 

มาตรา ๑๐๖  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ใหย่ืนคําขอ
ตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ในการนี้
ใหกําหนดสถานที่ที่จะมีแรนั้นไวในครอบครอง และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได 

ผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองจะมีแรไวในครอบครองไดแตเฉพาะใน
สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองนั้นเทานั้น ในกรณีนี้ผูรับใบอนุญาตมีแรไว
ในครอบครองไมตองรับใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร แตตองไดรับใบอนุญาตขนแรเมื่อจะขนแร
ออกจากสถานที่นั้น 

ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองตาย ใหถือวาผูมีแร
นั้นไวในครอบครองเปนผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองตามใบอนุญาตนั้นตอไปจนกวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

มาตรา ๑๐๘  หามมิใหผูใดขนแรในที่ใด เวนแต 
(๑) เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตขนแร 
(๒) เปนแรที่ไดมาจากการสํารวจแรเพ่ือการวิเคราะห 
(๓) เปนการขนแรในเขตเหมืองแรหรือเขตที่ไดรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว

ในเขตแตงแร เขตโลหกรรม ภายในสถานที่ซื้อแรตามใบอนุญาตซื้อแร สถานที่เก็บแร หรือ
สถานที่พักแร 

(๔) ในกรณีขนแรของผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือผูรับใบอนุญาตรอน
แร หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ 

(๕) เปนแรของเจาของแร ซึ่งแรนั้นไดมาจากผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 
(๖) เปนแรที่ขนแตละชนิดไมเกินกวาสองกิโลกรัม 
(๗) เปนแรเพ่ือการศึกษาหรือวิจัยของสวนราชการหรือองคการของรัฐหรือ

สถาบันการศึกษา 
(๘) เปนแรในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เปนเครื่องใช เครื่องประดับ ปฏิมากร หรือ

ผลผลิตจากกรรมวิธีของอุตสาหกรรม หรือ 
(๙) เปนโลหะที่ไดจากโลหกรรม นอกจากเปนการขนออกจากเขตโลหกรรม 

 
มาตรา ๑๐๙  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขนแร ใหย่ืนคําขอตอทรัพยากร

ธรณีประจําทองที่และตองแสดงหลักฐานวา แรที่ขอรับใบอนุญาตขนแรนั้นไดชําระคาภาคหลวงแร 
หรือไดวางเงินประกันการชําระคาภาคหลวงแรครบถวนแลว 

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตขนแรและจะกําหนดเงื่อนไขใด 
ๆ ในใบอนุญาตนั้นก็ได 
 

มาตรา ๑๑๐  ผูรับใบอนุญาตขนแรจะขนแรจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง
ตามที่กําหนดในใบอนุญาตไดแตละคราวเฉพาะตามปริมาณที่กําหนดในใบอนุญาต ถาปรากฏวา
แรที่ขนนั้นมีปริมาณเกินกวาที่กําหนดเพียงไมเกินรอยละหา ใหถือวาแรนั้นเปนแรที่ขนตามที่
ไดรับอนุญาตใหขน แตผูรับใบอนุญาตขนแรตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับแรในปริมาณที่เกิน
นั้น แตถาแรที่ขนนั้นมีปริมาณเกินกวารอยละหา ใหถือวาแรที่ขนทั้งส้ินนั้นเปนแรที่ขนโดยไมได
รับใบอนุญาต 
 

มาตรา ๑๑๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๒ ผูรับใบอนุญาตขนแรจะขนแรไดแต
เฉพาะตามชนิดและสภาพที่ระบุในใบอนุญาต ถามีแรชนิดอื่นเจือปนกับแรที่ขนอันมิใชเปนแรที่มี
เจือปนอยูตามธรรมชาติ ใหถือวาแรที่ขนทั้งส้ินนั้นเปนแรที่ขนโดยไมไดรับใบอนุญาต 



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 ๑๑๒  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขนแรขนแรที่มีแรชนิดอื่นเจือปนอยูตาม
ธรรมชาติถาแรที่เจือปนนั้นเปนแรที่ไดกําหนดชนิดและปริมาณการเจือปนไวในกฎกระทรวง เวน
แตในใบอนุญาตจะไดระบุชนิดของแรที่เจือปนนั้นไว และผูรับใบอนุญาตขนแรตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

ในกรณีขนแรที่มีแรชนิดอื่นเจือปนอยูโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหถือวา
แรที่ขนทั้งส้ินนั้นเปนแรที่ขนโดยไมไดรับใบอนุญาต 
 

มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับที่มี
เขตติดตอกัน หรือในกรณีที่ผูถือประทานบัตรหลายคนโดยเขตเหมืองแรเหลานั้นติดตอกัน และ
ไดรับอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจําทองที่ใหรวมโครงการทําเหมืองเดียวกันแลว เพ่ือ
ประโยชนตามความในหมวดนี้ ใหถือวาเขตเหมืองแรเหลานั้นเปนเขตเดียวกัน 

 
หมวด ๘ 
การแตงแร 
________ 

 
มาตรา ๑๑๔  หามมิใหผูใดแตงแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณี

ประจําทองที่ หรือเปนผูถือประทานบัตรหรือผูรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว ซึ่งแตงแรภายใน
เขตเหมืองแรหรือเขตที่ไดรับใบอนุญาตทําเหมืองช่ัวคราว 

ใหนํามาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๑๕  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตแตงแร ใหย่ืนคําขอตอทรัพยากร
ธรณีประจําทองที ่

ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตแตงแรและจะกําหนดเงื่อนไขใด 
ๆ ในใบอนุญาตก็ได 

ใบอนุญาตแตงแรใหมีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออก 
 

มาตรา ๑๑๖  ในการแตงแร หามมิใหผูรับใบอนุญาตแตงแรกระทําหรือละเวน
กระทําการใด อันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนที่มีพิษกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว 
พืชหรือทรัพยสิน 
 

มาตรา ๑๑๗  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตแตงแรเพ่ือตรวจการแตงแร
ไดทุกเวลา ใหผูครอบครองเขตแตงแรนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตแตงแรใหจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการแตงแรได 
 

มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เห็นวาการแตงแรจะเปน



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 
 

อันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตแตงแรให
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการแตงแรตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันอันตรายนั้นได และมีอํานาจ
ส่ังเปนหนังสือหรือใหหยุดการแตงแรเสียทั้งส้ินหรือสวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๑๙  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแตงแร เมื่อปรากฏวาไดมี
การฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น 

ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันรับแจงคําส่ัง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว จะขอรับใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพน
กําหนดสองปนับแตวันถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๙ 

การประกอบโลหกรรม 
________ 

 
มาตรา ๑๒๐  การประกอบโลหกรรมแรชนิดใดปริมาณการผลิตขนาดใดและโดย

กรรมวิธีใด จะใหอยูในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๒๑  หามมิใหผูใดประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูประกอบโลหกรรมที่กําหนดยกเวนโดย
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๒๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ใหย่ืนคําขอ
ตอทรัพยากรธรณีประจําทองที ่

อธิบดีเปนผูออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม และจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ใน
ใบอนุญาตก็ได 

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใหมีอายุตามที่กําหนดในใบอนุญาต แตไมเกินยี่สิบ
หาปนับแตวันออก และจะตออายุก็ไดแตตองกําหนดเวลาไมเกินยี่สิบหาปนับแตวันตอ 
 

มาตรา ๑๒๓  ในการประกอบโลหกรรม หามมิใหผูรับใบอนุญาตประกอบโล
หกรรมกระทําหรือละเวนกระทําการใดอันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนที่มีพิษกอใหเกิด
อันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๔  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตโลหกรรมเพื่อตรวจการ

ประกอบโลหกรรมไดทุกเวลา ใหผูครอบครองเขตโลหกรรมนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก
กรณี และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให
จัดการปองกันอันตราย อันอาจเกิดจากการประกอบโลหกรรมได 
 

มาตรา ๑๒๕  ในกรณีที่ทรัพยากรธรณีประจําทองที่เห็นวาการประกอบโลหกรรม
จะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการประกอบโลหกรรมตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อ
ปองกันอันตรายนั้นได และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการประกอบโลหกรรมเสียทั้งส้ินหรือ
สวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๒๖  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเมื่อ
ปรากฏวาไดมีการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือมีเหตุอันกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนอันสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น 

ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันรับแจงคําส่ัง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ไดมีการอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรี ผูอุทธรณอาจรอง
ขออนุญาตตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการประกอบโลหกรรมตามใบอนุญาตนั้นไปพลางกอนใน
ระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีได คําส่ังอนุญาตใหดําเนินการประกอบโลหกรรมไปพลางกอน
นั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได 

 
หมวด ๑๐ 

การคืนคาภาคหลวงแร 
________ 

 
มาตรา ๑๒๗  แรที่ไดชําระคาภาคหลวงแรแลว เมื่อผูใชแรนั้นพิสูจนใหเปนที่

พอใจรัฐมนตรีไดวา แรนั้นไดนําไปใชภายในประเทศเพื่ออุตสาหกรรมอันมิใชโลหกรรม หรือแร
นั้นไดนําไปใชภายในประเทศเพื่อพลังงาน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคืนคาภาคหลวงแรใหแกผูใชนัน้
ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูใดประสงคจะรับคืนคาภาคหลวงแร ใหย่ืนคําขอตอทรัพยากรธรณีประจําทองที่
ที่ใชแรนั้น 

 
หมวด ๑๑ 



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 
 

การนําแรเขาหรือการสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
________ 

 
มาตรา ๑๒๘  การนําเขาหรือการสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรชนิดใดในสภาพ

อยางใด ปริมาณเทาใด จะใหอยูในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดโดย
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๒๙  หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรที่อยูใน
ความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร หรือ
ใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๑๓๐  ผูใดประสงคจะนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแรที่อยูใน
ความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอตอทรัพยากรธรณีประจําทองที ่

อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร
หรือใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได 

เง่ือนไขตามวรรคสองจะกําหนดใหรวมถึงวิธีการซื้อขายและการใชแรที่จะนําเขา
หรือจะสงออกนอกราชอาณาจักรดวยก็ได 
 

มาตรา ๑๓๑  เมื่อมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตสงแรออกนอก
ราชอาณาจักรเมื่อใดก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
________ 

 
มาตรา ๑๓๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๑๓๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๓๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ

ไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๑๑๗ หรือมาตรา ๑๒๔ ถาการกระทํานั้นไมถึง



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 
 

เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได 
มาตรา ๑๓๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา 

๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือมาตรา 
๗๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสีย
ได 

 
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 
 

มาตรา ๑๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน 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 ตองระวางโทษปรับไม

เกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๑๔๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๘ หรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน



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 
 

บาท 
 

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 ๑๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒๙ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น เฉพาะอยางย่ิงที่วาดวยการตรวจ การยึดและริบของ การจับกุมผูกระทํา
ผิด การแสดงเท็จ และการฟองรองใหนํามาใชบังคับแกการนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งแรที่อยูในความควบคุมตามมาตรา ๑๒๙ ดวย 
 

มาตรา ๑๕๓  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 

มาตรา ๑๕๔  บรรดาแร เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดมา ไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผล
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๒ 
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ หรือมาตรา ๑๕๒ ใหริบเสียทั้งส้ินไมวาจะมี
ผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอ่ืนซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยใน
การกระทําความผิด 
 

มาตรา ๑๕๕  ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๕ มาตรา 
๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ หรือมาตรา ๑๕๒ เมื่อพนักงาน
อัยการรองขอตอศาล ใหศาลมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนจากเงินคาปรับที่ชําระตอศาลกึ่งหนึ่งแก
ผูนําจับ แตถาคดีถึงที่สุดโดยคําส่ังของพนักงานผูมีหนาที่สอบสวนและเปรียบเทียบคดีอาญา ให
พนักงานเปรียบเทียบดังกลาวจายเงินสินบนจากเงินคาปรับที่ไดชําระกึ่งหนึ่งแกผูนําจับ และใน
กรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนั้นใหไดรับคนละเทา ๆ กัน 

ในกรณีที่ไมมีการชําระเงินคาปรับตอศาล ใหจายเงินสินบนจํานวนกึ่งหนึ่งของ
คาปรับที่ศาลพิพากษาจากของกลางที่ศาลสั่งริบและขายได 

 



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 
 

หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 
________ 

 
มาตรา ๑๕๖  บทบัญญัติในมาตรา ๘๙ เฉพาะกรณีขุดหาแรรายยอย มาตรา 

๑๐๑ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๔ มิใหใชบังคับจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา  ๑๕๗   ในระหวางที่ ยังมิ ไดออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการทําเหมือง
แรและใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

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 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราช



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 
 

โองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



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 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 

 


