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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยง
หลายหน่วยงาน)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 2
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สอจ.อุทยั ธานี การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม บุญเลิศ สาเนาคูม่ ือ
ประชาชน 13/07/2015 09:19
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี 128 หมู่ที่ 3 ตาบลน้าซึม อาเภอเมื อง จังหวัด
อุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0102 โทรสาร 056-970243 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ วันพุธ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 15:30 น. (มี พกั
เทีย่ ง)
หมายเหตุ (วันและเวลาที ่รับคาขอเป็ นไปตามสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาหนด)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ถือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2510
2. การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้ องยื่นก่อนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมสิ ้นอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน
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ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
3. การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบกรมอุตสาหกรรม
พื ้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้ วยการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม การจัดทา และการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
แผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2549
4.ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นเอกสารครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดโดยความถูกต้ องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้ ใน
ขณะที่รับคาขอ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ได้ รับการยื่นคาขอครบถ้ วน
แล้ ว กรณีที่ความไม่ถกู ต้ องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็ นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมี คาสัง่ ไม่อนุญาต
5. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
1 วันทาการ
ตรวจสอบเอกสาร ลงรับคา
ขอในทะเบียนรับ-ส่งทัว่ ไป
(- กรณีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่จะทาความตกลง
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในเวลาที่
กาหนด
- หากเอกสารถูกต้ อง
ครบถ้ วน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผู้ขอ
อนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
และรับจดทะเบียนคาขอ)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
22 วันทาการ สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณา

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดและกรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและ
การเหมืองแร่พิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
2 วันทาการ
พื ้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาการอนุญาต และ
ส่งเรื่ องให้ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อ
แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบภายใน 7 วัน

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(- ของผู้ขอ
อนุญำต (กรณี
เป็ นบุคคล
ธรรมดำ)
- ของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
หนังสือเดินทำง

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

กรมกำรกงสุล

0

2

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

2

ฉบับ

3)

4)

5)

หมำยเหตุ
บุคคล)
- ของผู้มอบ
อำนำจ/ผู้รับมอบ
อำนำจ และของ
พยำน 2 คน
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(กรณีเป็ นบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีผ้ ขู ออนุญำต
เป็ นบุคคลต่ำง
ด้ ำว
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(กรณีกำรเปลี่ยน
ชื่อหรื อชื่อสกุล มี
กำรลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
(- หนังสือรับรอง
นิตบิ คุ คลต้ องออก
ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ องโดยผู้มี
อำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
ตำมหนังสือรับรอง
ทุกหน้ ำ โดยนิติ
บุคคลต้ องมี
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกำร
ประกอบโลหกรรม
- สำเนำหนังสือ
บริคณห์สนธิและ
ข้ อบังคับของ
บริษัท และ
หนังสือแสดงกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคล
- สำเนำหนังสือ
รับรองของนำย
ทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทแสดง
รำยชื่อกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำม
และวัตถุประสงค์
ซึง่ มีอำยุรับรองไม่
เกิน 6 เดือน
- สำเนำบัญชี
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่
นำยทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรอง ซึง่ มีอำยุ
รับรองไม่เกิน 6
เดือน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
(ถ้ ำมี)

1

เอกสำรรับรอง
กำรเป็ นสมำชิก
สภำกำรเหมือง
แร่
ใบอนุญำต
ประกอบโลหกร
รมฉบับเดิม
แผนผังและ
กรรมวิธี
ประกอบโลหกร
รม

-

กรมอุตสำหกรรม
พื ้นฐำนและกำร
เหมืองแร่
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

2

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ชุด

1)

2)

3)

4)

หมำยเหตุ
(กรณีไม่อำจมอบ
ฉบับจริงได้ ต้ อง
เอำฉบับจริงมำให้
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจสอบ และ
มอบสำเนำที่มีกำร
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
-

(หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง
วิศวกรควบคุมให้
ส่งหนังสือแต่งตัง้
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต
ประกอบโลหกร
รม

กรมอุตสำหกรรม
พื ้นฐำนและกำร
เหมืองแร่

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
วิศวกรควบคุม
และหนังสือ
ยินยอมเป็ น
วิศวกรควบคุม
เพิ่มเติม โดย
วิศวกรควบคุม
จะต้ องเป็ นวิศวกร
ผู้ได้ รับใบอนุญำต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมตรงตำม
ประเภทของ
วิศวกรและสำขำ
ของงำนวิศวกรรม
ที่กำหนดใน
พระรำชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.
2542)
(จะต้ องใช้ แบบคำ
ขอที่กำหนดตำม
พระรำชบัญญัตแิ ร่
พ.ศ. 2510 (แบบ
คำขอ 26ก) โดย
ห้ ำมเปลี่ยนหรื อ
ดัดแปลงรูปแบบ
เอกสำร)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำคำขอต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำธรรมเนียมกำรต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ 3) ค่ ำจดทะเบียนหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี)
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 4) ค่ ำรับรองสำเนำเอกสำร (ถ้ ำมี)
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (กรณี พนักงานเจ้าหน้าที เ่ ป็ นผูร้ ับรองสาเนา)
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ (ถนนพระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3060 E-mail:
inspector_ops@industry.go.th)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี เลขที่ 128 หมูท่ ี่ 3 ตาบลน ้าซึม อาเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 056-970102, โทรสาร 056-970243 ,
http://www.industry.go.th/uthaithani/ , E-mail : moi_uthaithani@industry.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ (เลขที ่ 75/10 ถนนพระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202
3555 E-mail: pr@dpim.go.th)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 1567 E-mail: damrongdhama@gmail.com)
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5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เรื อนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ประตู 4)
หมายเหตุ (- สายด่วนทาเนี ยบรัฐบาล 1111 บริ การรับแจ้งเรื ่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อรับร้องเรี ยนผ่าน
โทรศัพท์ 0 2283 1271-84
- ส่งเรื ่องร้องเรี ยนทางไปรษณี ย์ ตู้ ปณ. 1111 ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10320 (ไม่ตอ้ งติ ดแสตมป์ )
- http://www.1111.go.th/form.aspx)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบคาขอ 26 ก)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=771)
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

19/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุทยั ธานี สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

