เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๓ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ อายุ แ ละการโอนใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่
และใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมแนบท้ า ยประกาศกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่
ส่วนที่ ๑
การต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้อความในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 2 ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วัน
กรณีผู้ ขอกรอกข้ อความในแบบคาขอหรื อ แนบเอกสารหลั กฐานไม่ ถู กต้ อ งครบถ้ ว น
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหนี้สินทันที
หากผู้ขอไม่อาจดาเนิน การได้ในขณะนั้ นให้ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกไว้เป็นหลั กฐานและกาหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กาหนด หากผู้ขอมิได้ดาเนินการโดยมิได้มีเหตุ
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็น เพื่อเสนอผู้มีอานาจอนุญาตพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
ตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 3 เมื่อคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ให้ เจ้ าพนั กงานอุตสาหกรรมแร่ ป ระจ าท้องที่ ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 5 วัน เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
ข้อ 4 เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
เพื่อให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้
(1.1) ผู้ รั บ ใบอนุญาตแต่งแร่ปฏิบัติตามแผนผั งและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่
(1.2) มาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(1.3) มาตรการ ...

-2(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(1.4) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) จัดทาบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเงื่อนไขการแต่งแร่เพิ่มเติม (ถ้ามี)
พร้อมสรุปความเห็นเสนอสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ
ข้อ 5 เมื่ อ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ได้ รั บ เรื่ อ งตามข้ อ ๔ ให้ ป ระมวลเรื่ อ งราวค าขอ
ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนอผู้มีอานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้
(1) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
(1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลาดับที่ 5)
จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพิ่มเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลาดับที่ ๓)
(ถ้ามี) จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่
(1.๔) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้ มารับ
ใบอนุญาตแต่งแร่
(2) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
(๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่
(2.2) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ที่ไม่อนุญาต
ข้อ 6 เมื่ อ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตพิ จ ารณาอนุ ญ าตหรื อ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตแล้ ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ
ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมสาเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต
แต่งแร่ (ตามแบบลาดับที่ 5) ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้ง ผู้ขอเป็นหนังสื อเพื่อคืนคาขอและเอกสารทั้งหมดให้ ผู้ ข อ
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย
ส่วนที่ 2 ...

-3ส่วนที่ ๒
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่
ข้อ 7 เมื่อมี ผู้ ยื่ น คาขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ต่ อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้อความในแบบคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่
(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 8 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้ แ จ้ ง ผู้ ข อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หากผู้ ข อไม่ อ าจด าเนิ น การได้ ใ นขณะนั้ น ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าบั น ทึ ก ไว้
เป็นหลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ ผู้ขอไปดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
หากผู้ขอมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ดาเนินการคืนคาขอภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
เมื่อผู้ ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลั กฐานถูกต้องครบถ้ว นแล้ ว
ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ข้อ 9 เมื่อมีผู้ยื่นคาขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องทีภ่ ายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขอไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และกาหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ ผู้ขอไปดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็น เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา เพื่อส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ประมวลเรื่องราวคาขอโอนใบอนุญาต
แต่ ง แร่ ห รื อ ค าขอโอนใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่ โ ดยการตกทอด พร้ อ มเอกสารประกอบเสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนคาขอ
ข้อ 11 เมื่อ ...

-4ข้อ 11 เมื่อส านั กงานอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื อ งแร่ เขตได้รั บเรื่ อ งราวคาขอโอน
ใบอนุ ญาตแต่งแร่ ห รื อคาขอโอนใบอนุ ญาตแต่งแร่โ ดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ว ให้ ดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องราวคาขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด
ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องราวคาขอภายใน
๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง เพื่ อ เสนออธิ บ ดี ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ พิ จ ารณาอนุ ญาต
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
(1.1) บั น ทึกการโอนใบอนุ ญาตลงในใบอนุญ าตแต่ง แร่ (ตามแบบล าดับที่ 6)
จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.2) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
(2) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
(2.1) ความเห็ นของเจ้ า พนั กงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้ องที่ห รื อ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี
(2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต
ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่ อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุ ญาต ให้ ส่ ง เรื่องให้ จั งหวั ด พร้ อ มด้ว ยใบอนุญ าตแต่ ง แร่ ฉบั บส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจั งหวัดและฉบั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตแต่ง แร่ ส่ ว นใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ ให้ ใ บอนุญาตใหเก็ บ ไวที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องราวคาขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วดาเนินการ ดังนี้
(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ ที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพื่ อรับใบอนุญาตแต่งแร่
และเอกสารทั้งหมดคืน
หมวด 2 ...
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การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ส่วนที่ 1
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้ อ ความในแบบคาขอต่ อ อายุใ บอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนหรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 16 ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจา
ท้องที่รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วัน
กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอหรือแนบเอกสารหลั กฐานไม่ถูกต้องครบถ้ว น
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหนี้สินทันที หากผู้ขอ
ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกไว้เป็นหลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควร
แล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หากผู้ขอมิได้ดาเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร
ให้ ป ระมวลเรื่ องพร้ อ มความเห็ น เสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
เพื่อส่ งเรื่ องให้ กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 17 เมื่อคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้ว น และผู้ ขอไม่มีห นี้สิ นค้างช าระตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ประมวลเรื่องคาขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการต่อไป
ข้อ 18 เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ดาเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดทาบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด
(1) กรณีการประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ดาเนินการตาม
ที่พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ได้สั่ งการไว้โ ดยครบถ้ว น (ถ้ามี) ให้ มีห นังสื อแจ้งผู้ ขอทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรั บ
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและกาหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องคาขอ บันทึกรายงานการตรวจ
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนด เพื่อเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป
(2) กรณี ...

-6(2) กรณีการประกอบโลหกรรมเป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการ
โอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเรื่องคาขอ บันทึกรายงานการตรวจ โรง
ประกอบโลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ
ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องคาขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(1.1) บันทึกการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบลาดับที่ 5)
จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.2) บันทึกเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพิ่มเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(ตามแบบลาดับที่ ๓) (ถ้ามี) จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.3) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม
(1.4) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(1.5) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม
(2) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม
(2.2) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(2.3) หนั งสื อแจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้ ต่ออายุใบอนุญ าต
ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และฉบั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ส่ ว นใบอนุ ญ าตฉบั บ ผู้ ใ ห้ ใ บอนุ ญ าต ให้ เ ก็ บ ไว้ ที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องคาขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย
ข้อ 21 เมื่อ ...
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(1) แจ้งผู้ขอเป็นหนังสื อภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ
(2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ
(3) ใบอนุ ญาตประกอบโลหกรรมฉบั บส านั ก งานอุ ตสาหกรรมจัง หวั ด ให้ เก็ บ ไว้ ที่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ส่วนที่ ๒
การโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 22 เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมยื่ นค าขอโอนใบอนุ ญาตประกอบโลหกรรม
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้อความในแบบคาขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่
(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ ป ระจ าท้ อ งที่ ภ ายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ รับใบอนุ ญาตประกอบโลหกรรมถึง แก่ ความตาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
ข้อ 24 กรณีดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหนี้สินทันที หากผู้ขอไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทา
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
หากผู้ขอมิได้ดาเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนคาขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้ว นแล้ ว
ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอ
ภายใน 1 วัน
ข้อ 25 กรณีดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้ว เสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วัน
กรณี ...
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ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบัน ทึก ไว้
เป็นหลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดัง กล่ าว
หากผู้ขอมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา เพื่อส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ประมวลเรื่องคาขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนคาขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ
24 หรือวันที่คาขอและเอกสารหลักฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถู กต้ อง
ครบถ้ว นตามข้อ 25 เพื่อส่ งเรื่ องให้ ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการต่อไป
ข้อ 27 เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการต่ อ อายุ แ ละการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด
ข้อ 28 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องคาขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ
โลหกรรมแล้วแต่กรณี
(1.1) บันทึกการโอนในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบลาดับที่ 6) จานวน
๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.2) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(1.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี
(2) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้ โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ
โลหกรรม
(2.1) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(2.2) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต
ข้อ 29 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี …
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ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และฉบั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ส่ ว นใบอนุ ญ าตฉบั บ ผู้ ใ ห้ ใ บอนุ ญ าต ให เก็ บ ไวที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องคาขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 29 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้ งผู้ ขอและผู้ รับโอนเป็นหนังสือ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทาง
ราชการ
(2) กรณีอนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน
(3) ใบอนุ ญาตประกอบโลหกรรมฉบั บส านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด ให้ เก็ บ ไว้ ที่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

