
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายแุละการโอน 
ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2561 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  115  และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอน 
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    

หมวด ๑  
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

    

ส่วนที่ ๑  
การต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 2 ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที 
หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุ 
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
ตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ข้อ 4 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เพ่ือให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
(1.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อง  

และครบถ้วนหรือไม่ 
(1.2) มาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.3) มาตรการ ... 
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(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.4) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
(๒) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

พร้อมสรุปความเห็นเสนอส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
ข้อ 5 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๔ ให้ประมวลเรื่องราวค าขอ 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
 (1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) 

จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) 

(ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
 (1.๔) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้มารับ

ใบอนุญาตแต่งแร ่
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่  

 (๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล 

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 6 เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 

ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแกผู่้ขอ  
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมส าเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต

แต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือเพ่ือคืนค าขอและเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ  
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย 
 

ส่วนที่ 2 ... 
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ส่วนที่ ๒  
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 7 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 8 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการคืนค าขอภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

 เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ข้อ 9 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องทีภ่ายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็น เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามค าขอดังกล่าว 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องราวค าขอโอนใบอนุญาต  
แต่งแร่หรือค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอด พร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ 

 
ข้อ 11 เมื่อ ... 
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ข้อ 11 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องราวค าขอโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่หรือค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบ  
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องราวค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ  
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  

ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องราวค าขอภายใน 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุ ญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการโอนใบอนุญาตลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 6) 

จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

  (2.1) ความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี 

  (2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให เก็บไวที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องราวค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

เขตทราบด้วย 
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ 
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพ่ือรับใบอนุญาตแต่งแร่

และเอกสารทั้งหมดคืน 

หมวด 2 ... 
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หมวด 2  
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ส่วนที่ 1  
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมหีนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 16 ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที หากผู้ขอ 
ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร  
แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร   
ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา  
เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 17 เมื่อค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 
 (1) กรณีการประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ด าเนินการตาม 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วน (ถ้ามี) ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจ 
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด เพ่ือเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 
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 (2) กรณกีารประกอบโลหกรรมเป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม      ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการ
โอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจ   โรง
ประกอบโลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 5) 
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

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

 (1.3) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
 (1.4) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้  
         (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้ เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

         (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
         (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
 

ข้อ 21 เมื่อ ... 
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ข้อ 21 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 20 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  (1) แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

 (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ ที่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ส่วนที่ ๒  

การโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 22 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม ่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม ่
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถึงแก่ความตาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม   

ข้อ 24 กรณีด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบ  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

  เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายใน 1 วัน 

ข้อ 25 กรณีด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 

กรณี ... 
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   กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ 
24 หรือวันที่ค าขอและเอกสารหลักฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 25 เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 27 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

ข้อ 28 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรมแล้วแต่กรณี     
                           (1.1) บันทึกการโอนในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 6) จ านวน 
๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  
 (1.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (1.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี      

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรม               

 (2.1) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.2) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต 

ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต     
ข้อ 29 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้  
         
 

(1) กรณ ี… 
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(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให เก็บไวที ่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

 (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
        (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 29 ให้ด าเนินการ ดังนี้    

  (1) แจ้งผู้ขอและผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทาง
ราชการ 

 (2) กรณอีนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บ ไว้ที่ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 

    

 


