1/9

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทาเหมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทาเหมือง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 5
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สอจ.ระนอง การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทาเหมือง ฤดี สาเนาคู่มือประชาชน
22/07/2015 15:31
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เลขที่ 7 ถนนชลระอุ ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร 0 7782 1612 โทรสาร 0 7781 2375/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันพฤหัส วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30
น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ถือประทานบัตร ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510และต้องไม่มีหนี้สินค้างชาระ
2. ผู้ขออนุญาตต้องดาเนินการตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่
จะทาเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทาเหมืองและการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทาเหมือง
3. ผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการทาเหมืองให้เป็นไปตามระเบียบกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการจัดทารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการทา
เหมือง
4. กรณีการขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ขออนุญาตจะต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อน
5. ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพิ่มเติมจากการเพิ่มชนิดแร่ให้ครบถ้วน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนด
6. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้ใน
ขณะที่รับคาขอ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอครบถ้วน
แล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
7. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
1 วันทาการ
ตรวจสอบเอกสาร ลงรับ
เรื่องในทะเบียนรับ – ส่ง
ทั่วไป (- กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน
พนักงานเจ้าหน้าที่จะทา
ความตกลงให้ผู้ขออนุญาต
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
เวลาที่กาหนด

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- หากเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียน)

การพิจารณา

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดและกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ พิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
4 วันทาการ
พื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาอนุญาตและส่ง
เรื่องให้สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 7 วัน

2)

3)

25 วันทาการ สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผู้ขออนุญาต/
ผู้แทนนิติบุคคล
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

3)

4)

หมายเหตุ
(กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล)
ของผู้มอบ
อานาจ/ผู้รับมอบ
อานาจ – ของ
พยาน 2 คน
มีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า
)
(มีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
(กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นบุคคลต่าง
ด้าวมีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า)
(- กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือ
ชื่อสกุล
- มีการลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้า
)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้า

5)

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีผู้ยื่นขอเป็น
นิติบุคคล
- ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน นับจาก
วันที่ยื่นคาขอ และ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอานาจสงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
ตามหนังสือรับรอง
ทุกหน้า
- สาเนาหนังสือ
บริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับของ
บริษัท และ
หนังสือแสดงการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล
- สาเนาหนังสือ
รับรองของนาย
ทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทแสดง
รายชื่อกรรมการผู้
มีอานาจลงนาม
และวัตถุประสงค์
ซึ่งมีอายุรับรองไม่
เกิน 6 เดือน
-สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
นายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท
รับรอง ซึ่งมีอายุ
รับรองไม่เกิน 6
เดือน
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์
(ถ้ามี)

1

ประทานบัตร
ฉบับผู้ถือ
ประทานบัตร
แผนผังโครงการ
ทาเหมืองที่ขอ
เพิ่มเติมชนิดของ
แร่
หนังสือขอ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
-

1

ฉบับ

1

0

ชุด

(กรณีไม่อาจมอบ
ฉบับจริงได้ ต้อง
เอาฉบับจริงมาให้
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ และ
มอบสาเนาที่มีการ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดย
ผู้ขออนุญาตทุก
หน้า)
-

6

0

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

1)

2)

3)
4)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

5)

เพิ่มเติมชนิดของ
แร่ที่จะทาเหมือง
ของผู้ถือประทาน
บัตร
รายงานลักษณะ ธรณีวิทยาแหล่ง
แร่
บันทึก
ผลประโยชน์
พิเศษเพื่อ
ประโยชน์แก่รัฐ

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

4

0

ชุด

-

3

0

ฉบับ

(มีการลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าจดทะเบียนหนังสือมอบอานาจ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ารับรองสาเนาเอกสาร (ถ้ามี) ฉบับละ
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ (กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรองสาเนา)

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail:
inspector_ops@industry.go.th
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เลขที่ 7 ถนนชลระอุ ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทร 0 7782 1612 โทรสาร 0 7781 2375 http://www.industry.go.th/ranong
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3)

4)

5)

6)

E-mail:moi_ranong@industry.go.th
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3553 โทรสาร 0 2202 3733 E-mail:
http://www.dpim.go.th
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567 E-Mail:
damrongdhama.1567@gmail.com
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน - เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายด่วนทาเนียบรัฐบาล
1111 บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทรศัพท์ 0 2283 1271 - 84
โทรสาร 0 2283 1286 - 7 ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.1111 ปณ.
ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์) - http://www.1111.go.th/form.aspx
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

04/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนอง สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
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อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

