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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการต่ อ อายุ แ ละการโอนใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่ แ ละใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรม
พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 3 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในหมวดนี้ ให้ผู้ขอยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจํ า ท้ อ งที่ ก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ และแนบเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบคํ า ขอพร้ อ มกั บ
แนบใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับเดิมแล้วแต่กรณี มาพร้อมกับคําขอ
เมื่อได้ยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามหมวดนี้มีฐานะเสมือน
ผู้ได้รับใบอนุญาตและประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
(1) ไม่มีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(2) ผู้ข อได้ ปฏิ บัติ ต ามแผนผัง และวิธี การแต่ งแร่ หรื อ แผนผั งและวิ ธีก ารประกอบโลหกรรม
แล้วแต่กรณีมาโดยถูกต้องและได้ดําเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี)
(3) กรณีพ นักงานเจ้าหน้าที่ ได้ต รวจสอบและพบว่ าการแต่ งแร่ หรือ การประกอบโลหกรรม
ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ กํ า หนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าตอย่ า งครบถ้ ว น ผู้ ข อต้ อ งแก้ ไ ขให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
(4) ไม่มีเหตุขัดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น
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(5) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน
สัตว์ พืช และทรัพย์สิน อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรในขั้นตอนการพิจารณา
ให้ต่ออายุใบอนุญาตในหมวดนี้ก็ได้
หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 5 การโอนใบอนุญาตในหมวดนี้ ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับโอนต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งสถานที่แต่งแร่หรือสถานที่ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี
ดังนี้
(1) กรณี เ ป็ น ที่ ดิ น ของตนเอง ให้ แ นบหลั ก ฐานแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาพร้อมคําขอ
(2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองที่ดิน
ในเขตพื้นที่ที่สถานที่แต่งแร่หรือสถานประกอบโลหกรรมตั้งอยู่ ยินยอมให้ผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งสถานที่
ดังกล่าวในพื้นที่นั้นต่อไปได้มาพร้อมคําขอ
(3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ให้แนบหลักฐานการยื่นคําขอ
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณีจากหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ
ข้อ 6 เมื่ อผู้ โ อนใบอนุญ าตได้ ชํา ระหนี้สิ น ที่ค้ างชํ าระตามกฎหมายว่ าด้ ว ยแร่ และชํา ระ
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว จึงจะทําการโอน
ใบอนุญาตในหมวดนี้ได้ และจะประกอบกิจการที่รับโอนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้โอนใบอนุญาตแล้ว
ผู้รับโอนต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเดิม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
หมวด 3
การยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอด
ข้อ 7 ในกรณีผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้ตาย หากทายาทประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณี ยื่นคําขอพร้อมบัญชีรายชื่อทายาทที่จะประกอบกิจการแทนต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้ถึงแก่ความตาย
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ข้อ 8 เมื่ อ ทายาทของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตในหมวดนี้ ห รื อ ผู้ จั ด การมรดกได้ ยื่ น คํ า ขอรั บ โอน
ใบอนุญาตโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลาตามข้อ 7 ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกประกอบกิจการ
ต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่ง
ไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตนั้น
ข้อ 9 ในกรณีทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตในหมวดนี้โดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาตามข้อ 7 ทายาทคนอื่นหรือ ผู้จัดการมรดกยังมีสิทธิยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
ในหมวดนี้ในเวลาใด ๆ ได้ แต่ต้องยื่นก่อนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อนุญาต
ให้โอนใบอนุญาตนั้น
ข้อ 10 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
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
กรณี ผู้ ข อกรอกข้ อ ความในแบบค าขอหรือ แนบเอกสารหลั กฐานไม่ ถู ก ต้ องครบถ้ ว น
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหนี้สินทันที
หากผู้ ขอไม่อาจดาเนิ น การได้ในขณะนั้ นให้ พนักงานเจ้าหน้ าที่จัดทาบัน ทึกไว้เป็นหลั กฐานและกาหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กาหนด หากผู้ขอมิได้ดาเนินการโดยมิได้มีเหตุ
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่พิจารณาไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตแต่งแร่ตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 3 เมื่อคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ให้ เจ้ าพนั ก งานอุต สาหกรรมแร่ ป ระจ าท้ องที่ ป ระมวลเรื่อ งพร้อ มเอกสารประกอบเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 5 วัน เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
ข้อ 4 เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
เพื่อให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้
(1.1) ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตแต่งแร่ปฏิ บั ติตามแผนผั งและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อ ง
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 งหวั ด ได้ รับ เรื่ อ งตามข้ อ ๔ ให้ ป ระมวลเรื่ อ งราวค าขอ
ภายใน ๕ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ เรื่ อ ง เพื่ อ เสนอเจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ป ระจ าท้ อ งที่ พิ จ ารณาอนุ ญ าต
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร 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) หนังสื อแจ้งผู้รับใบอนุญ าตแต่งแร่เรื่องการอนุญ าตให้ ต่ออายุและให้ มารับ
ใบอนุญาตแต่งแร่
(2) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
(๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่
(2.2) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ที่ไม่อนุญาต
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ
ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมสาเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต
แต่งแร่ (ตามแบบลาดับ ที่ 5) ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย
(2) กรณี ไม่อนุ ญ าต ให้ แจ้ง ผู้ ขอเป็นหนั งสื อเพื่อคืนคาขอและเอกสารทั้งหมดให้ ผู้ ขอ
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย
ส่วนที่ 2 ...

-3ส่วนที่ ๒
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่
ข้อ 7 เมื่อมี ผู้ ยื่ น ค าขอโอนใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ ต่อเจ้าพนัก งานอุตสาหกรรมแร่ป ระจาท้ องที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้อความในแบบคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่
(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 8 กรณี ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้ แ จ้ ง ผู้ ข อแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หากผู้ ข อไม่ อ าจด าเนิ น การได้ ในขณะนั้ 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 กฐานถูกต้ องครบถ้ว นแล้ ว
ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ข้อ 9 เมื่อมีผู้ยื่นคาขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
กรณี ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขอไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และกาหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ ผู้ขอไปดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา เพื่อส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 10 ให้ เจ้ าพนั กงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ประมวลเรื่องราวคาขอโอนใบอนุญ าต
แต่ งแร่ ห รื อ ค าขอโอนใบอนุ ญ าตแต่ งแร่โดยการตกทอด พร้อ มเอกสารประกอบเสนอผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด
เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนคาขอ
ข้อ 11 เมื่อ ...

-4ข้อ 11 เมื่ อ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่เขตได้ รับ เรื่อ งราวค าขอโอน
ใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ห รือคาขอโอนใบอนุ ญ าตแต่งแร่โดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ ว ให้ ดาเนิ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องราวคาขอพร้อมความเห็น เสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด
ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องราวคาขอภายใน
๕ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ เรื่ อ ง เพื่ อ เสนออธิ บ ดี ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ พิ จ ารณาอนุ ญ าต
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
(1.1) บั น ทึ ก การโอนใบอนุ ญ าตลงในใบอนุ ญ าตแต่งแร่ (ตามแบบล าดั บ ที่ 6)
จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต
(1.2) ความเห็นของสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
(1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
(2) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
(2.1) ความเห็ น ของเจ้าพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ป ระจาท้ อ งที่ ห รือ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี
(2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต
ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี อ นุ ญ าต ให้ ส่ ง เรื่อ งให้ จั งหวั ด พร้อ มด้ ว ยใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ฉ บั บ ส านั ก งาน
อุต สาหกรรมจั งหวัด และฉบั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ ส่ ว นใบอนุ ญ าตแต่งแร่ฉ บั บ ผู้ ให้ ใบอนุ ญ าตใหเก็บ ไวที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องราวคาขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย
ข้อ 14 เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจาท้องที่ไดรับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วดาเนินการ ดังนี้
(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพื่อรับใบอนุญาตแต่งแร่
และเอกสารทั้งหมดคืน
หมวด 2 ...
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การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ส่วนที่ 1
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้ อ ความในแบบค าขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมถู กต้ อ ง
ครบถ้วนหรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 16 ให้ แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจา
ท้องที่รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วัน
กรณี ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้ว น
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหนี้สินทันที หากผู้ขอ
ไม่อาจดาเนิ นการได้ในขณะนั้ นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกไว้เป็นหลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควร
แล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หากผู้ขอมิได้ดาเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร
ให้ ป ระมวลเรื่ องพร้ อ มความเห็ น เสนอผู้ ว่าราชการจั งหวัด ภายใน 5 วั น นั บ แต่ วัน ที่ ค รบก าหนดระยะเวลา
เพื่ อส่ งเรื่ องให้ กรมอุตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมือ งแร่พิ จารณาไม่ ต่ออายุใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรม
ตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 17 เมื่อคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้ว น และผู้ ขอไม่มี ห นี้ สิ นค้ างช าระตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ ให้ เจ้าพนั กงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ประมวลเรื่องคาขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพื่อส่งเรื่องให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการต่อไป
ข้อ 18 เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ดาเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดทาบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด
(1) กรณี การประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ดาเนินการตาม
ที่พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ได้ สั่ งการไว้โดยครบถ้ ว น (ถ้ามี ) ให้ มี ห นั งสื อ แจ้ งผู้ ข อทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ยนตอบรับ
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและกาหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องคาขอ บันทึกรายงานการตรวจ
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนด เพื่อเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป
(2) กรณี ...

-6(2) กรณี ก ารประกอบโลหกรรมเป็ น ไปตามแผนผั งและวิธี ก ารประกอบโลหกรรม
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้
โดยครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและ
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเรื่องคาขอ บันทึกรายงานการตรวจ
โรงประกอบโลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ
ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องคาขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณีการดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(1.1) บั น ทึ กการต่ออายุในใบอนุญ าตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 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 อ แจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัด เรื่องการไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี อนุ ญาต ให้ ส่งเรื่องให้ จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญ าตประกอบโลหกรรมฉบับ
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และฉบั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ส่ ว นใบอนุ ญ าตฉบั บ ผู้ ให้ ใบอนุ ญ าต ใหเก็ บ ไวที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องคาขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย
ข้อ 21 เมื่อ ...
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(1) แจงผู้ ขอเป็นหนังสื อ ภายใน 5 วัน นับ แต่วันที่ ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ
(2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ
(3) ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมฉบั บ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวัด ให้ เก็ บ ไวที่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ส่วนที่ ๒
การโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 22 เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมยื่ น ค าขอโอนใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรม
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้
(1) การกรอกข้อความในแบบคาขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคาขอหรือไม่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่
(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างชาระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน
อุต สาหกรรมแร่ป ระจ าท้ องที่ ภ ายใน 90 วัน นั บ แต่วัน ที่ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมถึงแก่ ค วามตาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
ข้อ 24 กรณีดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอหรือแนบ
เอกสารหลั กฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ ขอยังมีห นี้สิ นค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ แจ้งผู้ขอทราบ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหนี้สินทันที หากผู้ขอไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทา
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
หากผู้ขอมิได้ดาเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนคาขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบคาขอและแนบเอกสารหลั กฐานถูกต้องครบถ้ว นแล้ ว
ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอ
ภายใน 1 วัน
ข้อ 25 กรณีดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วัน
กรณี ...
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ให้ แจ้ งผู้ ขอแก้ไขเพิ่มเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกไว้
เป็ น หลักฐานและกาหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ ผู้ขอดาเนินการให้ แล้ว เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว
หากผู้ขอมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน นับ แต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา เพื่อส่งเรื่องให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามคาขอดังกล่าว
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ประมวลเรื่องคาขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนคาขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ
24 หรือวัน ที่ คาขอและเอกสารหลั กฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 25 เพื่ อส่ งเรื่องให้ ส านั กงานอุตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแรเขตพื้ น ที่ที่ รับ ผิ ดชอบ
ดาเนินการต่อไป
ข้อ 27 เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญ าตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการต่ อ อายุ แ ละการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด
ข้อ 28 เมื่อกรมอุต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแร่ได้ รับ เรื่องจากจังหวัดหรือ ส านั กงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องคาขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณี การดาเนินการเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตให้ โอนหรือรับโอนใบอนุญ าตประกอบ
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 ให้ ใบอนุ ญ าต ใหเก็ บ ไวที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องคาขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย
ข้อ 30 เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจาทองที่ไดรับเรื่องตามข้อ 29 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจงผู้ ขอและผู้ รับ โอนเป็ นหนั งสื อ ภายใน 5 วัน นั บแต่วันที่ ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญ าต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อ
ทางราชการ
(2) กรณีอนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน
(3) ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมฉบั บ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวัด ให้ เก็ บ ไวที่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

