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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม   

การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่   
และการเลิกประกอบโลหกรรม   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และ 
การเลิกประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  113  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตประกอบโลหกรรม 
(2) การเปลี่ยนวิธีการประกอบโลหกรรม 
(3) การเปลี่ยนหรือเพิ่มชนิดแร่หรือวัตถุดิบหลักที่จะทําการประกอบโลหกรรม 
(4) การเพิ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ   
ข้อ 4 การย่ืนขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง   
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การประกอบโลหกรรม
เข้าข่ายต้องจัดทําหรือต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
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(3) การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม
ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนที่แสดงเขตท่ีจะขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  ซึ่งในส่วนที่ขอขยายต้องไม่ทับซ้อน 
กับเขตเหมืองแร่  เขตโลหกรรม  เขตแต่งแร่  เขตใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   
หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตโลหกรรม   
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงาน 
อยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลข
ใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน       

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการประกอบโลหกรรม 
(1) การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการประกอบโลหกรรมมากกว่า

หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  ต้องแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ตามแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวแนบท้ายประกาศนี้  โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ไม่ต้องจัดส่งรายงานการประกอบโลหกรรมนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง  แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และชําระค่าธรรมเนียมรายปี   

(2) การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  
เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิม
ประกอบโลหกรรมใหม่ได้   

 (2.2) หากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมใหม่ได้   
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(3) การเลิกประกอบโลหกรรม 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมอาจเลิกประกอบโลหกรรมได้  เม่ือไม่มีหนี้สินค้างชําระ

หรือภาระผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ 

 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1)  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

 (3.3) เ ม่ือผู้ รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ 
ตาม  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรม 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  และให้ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมน้ันสิ้นอายุลง  และให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  

และการเลิกประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ 6 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  

การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  
และการเลิกประกอบโลหกรรม  

พ.ศ. 2560 
 

หมวด ๑  
การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 

 

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบ 
โลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่  

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอได้แนบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่มีการแก้ไข ซึ่งมีวิศวกร 

ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  
ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม ่

(5) ผู้ขอได้แนบส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่  
กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือ
ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(6) ผู้ขอได้แนบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
จ านวน ๔ เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้ 
การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว 

ข้อ 2 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมกรณี 
การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม แล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน  

ข้อ 4 เมื่อ ... 
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ข้อ 4 เมื่อรับจดทะเบียนค าขอแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอเพ่ือน าตรวจสอบ
สภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตโลหกรรมกรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
โดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม 

 หากผู้ขอขาดนัดในการน าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตโลหกรรมโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

ข้อ 5 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยาย 
หรือลดเขตโลหกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขอ 
น าตรวจสอบ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) เขตโลหกรรมต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม 
เขตใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
เว้นแต่ผู้ถือใบอนุญาตนั้น ๆ เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

(2) การก าหนดเขตโลหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้ก าหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  

(3) การก าหนดเขตโลหกรรมในที่ดินประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่ดินตาม (๒) หรือก าหนด
เขตโลหกรรมในที่ดินตาม (2) ไม่เต็มพ้ืนที่ ให้ก าหนดเขตโดยวิธีการรังวัด แล้วส่งผลการรังวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบต่อไป 

(4) จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และท าเลที่ตั้งเขตโลหกรรมพร้อมลงชื่อ 
รับรองแผนที่แสดงเขตโลหกรรมและผลการรังวัดเขตโลหกรรม 

(5) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตโลหกรรม  
ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติก่อน 
    ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ หรือก าหนดเขตโลหกรรมแล้วเสร็จ 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  
เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
   ข้อ 7 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่และโรงประกอบโลหกรรมพร้อมจัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม และตรวจสอบ
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  
  (1) กรณีแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร  
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอ 
บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด เพ่ือเสนอ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 
 (2) กรณีแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมถูกต้อง มีความเหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
 

ตาม ... 
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ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  
และการเลิกประกอบโลหกรรม ให้วิศวกรผู้ตรวจสอบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมลงชื่อรับรองในแผนผัง
และวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่มีการแก้ไข แล้วให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบ 
โลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 8 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องแล้ว ให้กองบริการงานอนุญาต
แจ้งกองวิศวกรรมบริการเพ่ือเขียนแผนที่แสดงเขตโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 2) 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  
และประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  (1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
ประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

  กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้ 
การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้ายใบอนุญาตประกอบโลหกรรมด้วย 

(1.3) แผนที่แสดงเขตโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 2) 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  

(1.4) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
(1.5) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๖) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 

และวิธีการประกอบโลหกรรม 
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ

ประกอบโลหกรรม               
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง

และวิธีการประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ 9 เมื่อ ... 
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ข้อ 9 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการดังนี้  

        (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัด ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต และเอกสาร
ตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด ใหเก็บไวที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

        (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
        (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบ กรณีพิจารณาอนุญาต ให้ส่งส าเนาเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ ๓) 
(ถ้ามี) พร้อมเอกสารตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่เขตด้วย 

ข้อ 10 เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจ าทองที่ไดรับเรื่องตามข้อ 9 ให้ด าเนินการดังนี้    
  (1) แจงผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  
  (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาต พร้อมเอกสารตาม 
ข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด แก่ผู้ขอ  
                           (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมเอกสาร
ตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุดให้เก็บไวที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หมวด ๒  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

 

    ข้อ 11 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้  
    ข้อ 12 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว เสนอ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
   ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามในบันทึกการหยุดประกอบ      
โลหกรรมชั่วคราวในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต แล้วให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาต 
แก่ผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

ข้อ 14 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือทราบ 
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้ลงนามบันทึกการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และให้ส าเนาบันทึกการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด 3 ... 
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หมวด ๓  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 

 

   ข้อ 15 เมื่อผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
   ข้อ 16 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ เสนอเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการประกอบโลหกรรมใหม่  
   ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 16 แล้ว  
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบดังนี้ 

 (1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (2) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
ที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ได ้ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีความเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไข ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยู่ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน  
และก าหนดเวลาพอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ 20 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต        
ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด 4 ... 
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หมวด ๔ 
การเลิกประกอบโลหกรรม 

 

ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมพร้อมใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ 22 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมเสนอเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ 23 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และโรงประกอบโลหกรรม  
  ข้อ 24 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 22 แล้ว
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบว่าผู้แจ้งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูพ้ืนที่
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 25 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้เลิกประกอบโลหกรรมได้ ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้เลิกประกอบโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่า 
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือผู้แจ้งยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ หรือยังไม่ได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือเหตุอ่ืน  ๆ ที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเลิกการประกอบโลหกรรม ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่
ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลา
พอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 
 ข้อ 26 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้เลิกการประกอบโลหกรรม ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต 
ให้เลิกประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

 



แบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
 

เขียนที.่................................................... 
วันที่..........เดือน................................... พ.ศ. .......... 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... .......................................................... ...

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ ............................ ประกอบโลหกรรมแร่......................................................
ด้วยวิธีการ............................................................................................................................................................. 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้าน.......................................................................ต าบล/แขวง.................................  .................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร............................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................ .................................. 

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด............................................. 
เพ่ือแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว โดยมีก าหนดเวลา.................................เดือน/ปี 
นับแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  

เหตุผลในการขอหยุดการประกอบโลหกรรม  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
ลายมือชื่อ …………………………………………………....                                            

 ( ) 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                     (          /          /       ) 
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

 ได้รับแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
   
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 



แบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 

เขียนที.่................................................... 
วันที่..........เดือน................................ พ.ศ. ……...... 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... ............................................ ...................

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ ............................. ประกอบโลหกรรม...........................................................
ด้วยวิธีการ............................................................................................................................................. .................. 
ณ เลขท่ี...........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย...................... ..................ถนน........................................ .
ชื่อหมู่บ้าน................................ .....................................................ต าบล/แขวง......................... ............................
อ าเภอ/เขต.................................................... ...........จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................... ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................ .. 

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด............................................. 
เพ่ือแจ้งว่า ตามท่ีข้าพเจ้า 

 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
 หยุดการประกอบโลหกรรมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  

ตามหนังสือที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะเปิดท าการประกอบโลหกรรมแล้ว จึงขอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
เข้าตรวจสอบความพร้อมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ข้าพเจ้าเปิดด าเนินการประกอบโลหกรรมต่อไป 
 
 
 

ลายมือชื่อ …………………………..………………………..                       
 ( ) 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1.  ได้รับแจ้งการประกอบโลหกรรมใหม่ไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
 

2.  ไดอ้อกหนังสือแจ้งผลการประกอบโลหกรรมใหม่ตามหนังสือที่ 
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. และได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมมารับหนังสือ  
 แจ้งผลการประกอบโลหกรรมใหม่พร้อมใบอนุญาต ประกอบโลหกรรมตามหนังสือที่ 
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 

 
 
 
 
 

 
 

 



แบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรม 
 

เขียนที.่................................................... 
วันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ……...... 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... .......................................................... ...

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ ............................ ประกอบโลหกรรมแร่......................................................
ด้วยวิธีการ............................................................................................................................................................. 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้าน.....................................................................................ต าบล/แขวง................... ..................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................... ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................ .. 

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด............................................. 
เพ่ือแจ้งเลิกการประกอบโลหกรรมนับแต่วันที่ เดือน                     พ.ศ.  เป็นต้นไป 

เหตุผลในการเลิกประกอบโลหกรรม  
  
  
  
  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
 ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 
 
 

ลายมือชื่อ …………………………..………………………..                                            
 ( ) 

                 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือ 
           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1. ได้รับแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
 

2. ได้แจ้งผลการเลิกประกอบโลหกรรมให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ทราบแล้วตามหนังสือที่    
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
 ใบอนุญาตแต่งแร่สิ้นอายุ วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


	56
	56 แนบ1
	56 แนบ2
	56 แนบ3
	56 แนบ4

