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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุประทำนบัตรทำเหมืองแร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุประทานบัตรทาเหมืองแร่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น)
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 5
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สอจ.อุทยั ธานี การขอต่ออายุประทานบัตรทาเหมืองแร่ บุญเลิศ สาเนาคูม่ ือ
ประชาชน 13/07/2015 09:29
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 องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2510 พระราชบัญญัตปิ ระกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง

2/20

2. พื ้นที่ที่ยื่นขอต่ออายุประทานบัตรต้ องไม่เป็ นพื ้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่า
3. การยื่นขอต่ออายุประทานบัตรต้ องยื่นก่อนประทานบัตรสิ ้นอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน และมีอายุเหลือพอที่จะอนุญาต
ซึง่ เมื่อนับอายุรวมต่อเนื่องจากวันที่ได้ รับอนุญาตประทานบัตรครัง้ แรกแล้ วต้ องไม่เกิน 25 ปี ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2510
4. การยื่นขอต่ออายุประทานบัตรต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรื อประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้ อง
5. ภายหลังได้ รับการจดทะเบียนคาขอต่ออายุประทานบัตร ผู้ขออนุญาตต้ องดาเนินการ
5.1 นาตรวจสอบ หรื อนารังวัดพื ้นที่ที่ทาเหมืองแล้ ว และพื ้นที่ที่ยงั ไม่ทาเหมือง
5.2 จัดทารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทาเหมืองตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและ
การเหมืองแร่วา่ ด้ วยการจัดทารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทาเหมือง ส่งให้ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง เพื่อส่งให้ สานักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่เขต
ตรวจสอบรับรอง (ใช้ เวลาในการตรวจสอบ 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานหรื อแผนผังแล้ วแต่กรณี )
5.3 กรณีมีการออกแบบเพื่อทาเหมืองใกล้ หรื อในทางหลวงหรื อทางน ้าสาธารณะภายในระยะ 50 เมตร ผู้ขออนุญาตต้ อง
ไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อเทศบาล และหน่วยงานที่ดแู ลรักษาทางหลวงหรื อ
ทางน ้าสาธารณะนันๆ
้ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีทาเหมืองในทางหลวงหรื อทางน ้าสาธารณะต้ องได้ รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ วย
5.4 กรณีผ้ ขู ออนุญาตประสงค์จะยื่นคาขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการทาเหมือง ตามแบบคาขอ 6 แบบคาขอ 7 แบบคาขอ
8 แบบคาขอ 10 แบบคาขอ 11 แบบคาขอ 12 และแบบคาขอ 15 พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะรับคาขอไว้ และดาเนินการ
เตรี ยมไว้ จนถึงขันพร้
้ อมที่จะออกใบอนุญาตเมื่อได้ รับประทานบัตรแล้ ว
5.5 จัดทารายงานการศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อมสาหรับคาขอต่ออายุประทานบัตรยื่นเสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและ
การเหมือแร่ ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง และส่งสาเนาหนังสือการยื่นรายงานดังกล่าวให้ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ภายใน 7 วัน
5.6 จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) หรื อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม สาหรับ
โครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพ สิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แล้ วแต่กรณี ยื่นต่อ
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมือแร่ และยื่นเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ภายใน 120 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรในพื ้นที่
ลุม่ น ้าชันที
้ ่ 1 หรื อพื ้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี และส่งสาเนาหนังสือการยื่นรายงานดังกล่าวให้ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ภายใน 7 วัน
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5.7 ยื่นขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่เพื่อการทาเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่ กรณีเป็ น
ที่ดนิ ของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง และสาเนาหนังสือดังกล่าวให้ สานักงานอุตสาหกรรมจัง หวัด ภายใน 7
วัน
6. ต้ องไม่มีหนี ้สินค้ างชาระต่อทางราชการ
7. กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชันที
้ ่ 1 หรื อพื ้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ต้ องได้ รับอนุญาตผ่อนผันจาก
คณะรัฐมนตรี
8. กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรในพื ้นที่ของรัฐ ต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่
9. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นเอกสารครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้ องของเอกสารหากไม่อาจพิจารณาได้ ใน
ขณะที่รับคาขอ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ได้ รับการยื่นคาขอครบถ้ วน
แล้ ว กรณีที่ความไม่ถกู ต้ องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็ นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสัง่ ปฏิเสธการ
ต่ออายุประทานบัตร
10. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
สาหรับประชาชนเรี 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
ตรวจสอบเอกสารและ
หนี ้สินค้ างชาระต่อทาง
ราชการ และลงรับคาขอใน
ทะเบียนรับ-ส่งทัว่ ไป
(- กรณีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน หรื อมีหนี ้สินค้ าง
ชาระต่อทางราชการ
เจ้ าหน้ าที่จะทาความตกลง
ให้ ผ้ ขู อยื่นเอกสารเพิ่มเติม
หรื อชาระหนี ้สินภายในเวลา
ที่กาหนด
- หากเอกสารถูกต้ อง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ครบถ้ วน โดยเป็ นการยื่นขอ
ต่ออายุประทานบัตรก่อน
ประทานบัตรสิ ้นอายุไม่น้อย
กว่า 180 วัน และไม่มี
หนี ้สินค้ างชาระต่อทาง
ราชการ เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผู้
ขอชาระค่าธรรมเนียม และ
รับจดทะเบียนคาขอ)
การพิจารณา

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดและกรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและ
การเหมืองแร่พิจารณา

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รัฐมนตรี พิจารณาอนุญาต 24 วันทาการ สานักงาน
และกรมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พื ้นฐานและการเหมืองแร่สง่
จังหวัดอุทยั ธานี
เรื่ องให้ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อ
แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบภายใน 7 วัน

-

2)

3)

135 วันทา
การ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 160 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

1)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

หนังสือเดินทำง

กรมกำรกงสุล

0

2

ฉบับ

2)

3)

หมำยเหตุ
(- ของผู้ขอ
อนุญำต/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
บุคคล)
- ของผู้มอบ
อำนำจ/ผู้รับมอบ
อำนำจ
- ของเจ้ ำของที่ดนิ
กรณีผ้ ขู ออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ ำของที่ดนิ
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(ของผู้ขออนุญำต
และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- กรณีนิตบิ คุ คลมี
กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมเป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำว
หรื อบุคคลต่ำง
ด้ ำวที่ได้ รับ
อนุญำตให้ ทำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

2

ฉบับ

4)

5)

หมำยเหตุ
เหมืองแร่
- มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(กรณีมีกำรเปลี่ยน
ชื่อตัวหรื อชื่อสกุล
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- สำเนำหนังสือ
รับรองของนำย
ทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทแสดง
รำยชื่อกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำม
และวัตถุประสงค์
ซึง่ มีอำยุรับรองไม่
เกิน 6 เดือน
-สำเนำบัญชี
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่
นำยทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท
รับรอง ซึง่ มีอำยุ
รับรองไม่เกิน 6
เดือน
-สำเนำหนังสือ
บริคณห์สนธิและ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ อบังคับของ
บริษัท และ
หนังสือแสดงกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคล โดยต้ องมี
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกำรทำ
เหมืองแร่ )

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

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

1

หนังสือชี ้แจง
เหตุผลในกำรขอ
ต่ออำยุประทำน
บัตร
หนังสือชี ้แจง
เหตุผลในกำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณีไม่อำจมอบ
ฉบับจริงได้ ต้ อง
เอำฉบับจริงมำให้
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจสอบ และ
มอบสำเนำที่มีกำร
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง โดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
-

1

0

ฉบับ

-

1)

2)

3)

หมำยเหตุ
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ที่

4)

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ขอให้ กำหนดอำยุ
ประทำนบัตร
เอกสำรสิทธิ์ที่ดนิ
ตำมประมวล
กฎหมำยที่ดิน
กรณีกำรยื่นขอ
ต่ออำยุประทำน
บัตรในพื ้นที่มี
เอกสำรสิทธิ์
หนังสือรับรอง
จำกสำนักงำน
ที่ดนิ ท้ องที่ กรณี
กำรยื่นขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรใน
พื ้นที่มีเอกสำร
สิทธิ์และเป็ น
ที่ดนิ น.ส.3
แผนผังรวมโฉนด
ที่ดนิ ที่มีคำ
รับรองจำก
สำนักงำนที่ดนิ
ท้ องที่ กรณีใช้
ที่ดนิ ตังแต่
้ 2
แปลงขึ ้นไป ใน
กำรยื่นขอต่ออำยุ
ประทำนบัตร
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ ที่ดนิ เพื่อ
กำรขอต่ออำยุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมที่ดนิ

0

2

ชุด

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

กรมที่ดนิ

1

1

ฉบับ

(ออกโดย
สำนักงำนที่ดนิ
ท้ องที่
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

กรมที่ดนิ

1

1

ฉบับ

(ออกโดย
สำนักงำนที่ดนิ
ท้ องที่
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

-

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
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ที่

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประทำนบัตร
กรณีเป็ นที่ดนิ
ของบุคคลอื่น
บัญชี
รำยละเอียด
เกี่ยวกับคำขอ
อำชญำบัตร
ผูกขำดสำรวจแร่
คำขออำชญำ
บัตรพิเศษ คำขอ
ประทำนบัตรที่ผ้ ู
ขอได้ ยื่นขอไว้
แล้ ว และอำชญำ
บัตรผูกขำด
สำรวจแร่
อำชญำบัตร
พิเศษ ประทำน
บัตรที่ผ้ ขู อถืออยู่
ในขณะยื่นคำขอ
หนังสือรับรอง
กำรเป็ นสมำชิก
สภำกำรเหมือง
แร่

แผนที่รังวัดหน้ ำ เหมืองแสดงพื ้นที่
10)
ที่ผำ่ นกำรทำ
เหมืองแล้ วและ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

0

2

ชุด

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

0

2

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(ออกโดยสภำกำร
เหมืองแร่
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บริเวณที่จะทำ
เหมืองต่อไป
กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตได้ จดั ทำ
แผนที่รังวัดหน้ ำ
เหมืองเรี ยบร้ อย
แล้ ว
คำขอต่ออำยุ
11) ประทำนบัตร
(แบบคำขอ 5ข)
บันทึกนัดหมำย
ตรวจสอบและ
รับรองแผนที่
รังวัดแสดงพื ้นที่ที่
ทำเหมืองแล้ ว
12) และพื ้นที่ที่ยงั ไม่
ทำเหมือง กรณีผ้ ู
ขออนุญำตได้
จัดทำแผนที่รังวัด
หน้ ำเหมือง
เรี ยบร้ อยแล้ ว
บันทึกนัดหมำย
กำหนดวันทำกำร
รังวัดพื ้นที่ที่ทำ
เหมืองแล้ ว และ
13)
พื ้นที่ที่ยงั ไม่ทำ
เหมือง กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตยังไม่ได้
จัดทำแผนที่รังวัด

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กรมอุตสำหกรรม
พื ้นฐำนและกำร
เหมืองแร่
-

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(มีกำรลงนำมโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
ฉบับ)
(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องลง
นำมเพื่อนัดหมำย
ตรวจสอบพื ้นที่)

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องลง
นำมเพื่อนัดหมำย
รังวัด)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

และประสงค์ให้
ภำครัฐไป
ดำเนินกำร
บันทึกคำรับรอง เกี่ยวกับกำร
จัดหำคนงำน
รังวัด และออก
ค่ำใช้ จำ่ ย กรณีผ้ ู
14) ขออนุญำตยัง
ไม่ได้ จดั ทำแผนที่
รังวัดและ
ประสงค์ให้
ภำครัฐไป
ดำเนินกำร
คำขอใบอนุญำต อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรทำเหมือง
(แบบคำขอ 6
15) แบบคำขอ 7
แบบคำขอ 11
แบบคำขอ 12
และแบบคำขอ
15) (ถ้ ำมี)
คำขอใบอนุญำต ร่วมโครงกำรทำ
เหมืองเป็ นเหมือง
16)
เดียวกัน (แบบคำ
ขอ 8) กรณีมีกำร
ออกแบบร่วม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องลง
นำมเป็ นผู้จดั หำ
คนงำนรังวัดและ
ออกค่ำใช้ จ่ำย)

1

0

ฉบับ

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตประสงค์
จะยื่นหลังยื่นคำ
ขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรทำ
เหมืองแร่ )

1

0

ฉบับ

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

โครงกำรทำ
เหมืองเป็ นเหมือง
เดียวกันกับ
ประทำนบัตร/คำ
ขอประทำนบัตร
ของผู้อื่น
คำขอใบอนุญำต ทำเหมืองใกล้
ทำงหลวง หรื อ
ทำงน ้ำสำธำรณะ
(แบบคำขอ 10)
17) กรณีมีกำร
ออกแบบทำ
เหมืองใกล้ ทำง
หลวงหรื อทำงน ้ำ
สำธำรณะภำยใน
ระยะ 50 เมตร
หนังสือควำม
เห็นชอบจำก
อำเภอ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
หรื อเทศบำล
และหน่วยงำนที่
18)
ดูแลรักษำทำง
หลวงหรื อทำงน ้ำ
สำธำรณะ กรณี
มีกำรออกแบบ
ทำเหมืองใกล้
ทำงหลวงหรื อ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องนำส่ง
หลังยื่นคำขอ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ทำงน ้ำสำธำรณะ
ภำยในระยะ 50
เมตร
หนังสืออนุญำต จำกหน่วยงำนที่
รับผิดชอบทำง
หลวงหรื อทำงน ้ำ
19) สำธำรณะ กรณี
มีกำรออกแบบ
ทำเหมืองในทำง
หลวงหรื อทำงน ้ำ
สำธำรณะ
รำยงำนลักษณะ ธรณีวิทยำแหล่ง
แร่ (โดยนัก
ธรณีวิทยำหรื อ
วิศวกรเหมืองแร่
ที่ขึ ้นทะเบียนกับ
กรมอุตสำหกรรม
พื ้นฐำนและกำร
20) เหมืองแร่เป็ นผู้
รับรอง)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องนำส่ง
หลังยื่นคำขอ)

4

0

ชุด

(ยกเว้ นกำรขอต่อ
อำยุประทำนบัตร
ทำเหมืองแร่ชนิด
แร่ดนิ
อุตสำหกรรม ดิน
ซีเมนต์ ดินเหนียว
สี ดินมำร์ ล บอล
เคลย์ ดินทนไฟ
ดินเบำ ทรำยแก้ ว
หรื อทรำยซิลิกำ
ซึง่ รำยงำน
ลักษณะ
ธรณีวิทยำและ
แผนผังโครงกำร
ทำเหมืองจะอยูใ่ น
ฉบับเดียวกัน)
(เป็ นเอกสำร
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

แผนผังโครงกำร
ทำเหมือง

-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

8

0

ชุด

10

0

ชุด

1

0

ฉบับ

21)

แผนผังโครงกำร ทำเหมือง กรณี
ขอประทำนบัตร
ชนิดแร่ดนิ
อุตสำหกรรม ดิน
22) ซีเมนต์ ดิน
เหนียวสี ดิน
มำร์ ล บอลเคลย์
ดินทนไฟ ดินเบำ
ทรำยแก้ ว หรื อ
ทรำยซิลิกำ
บันทึกคำรับรอง 23)
เกี่ยวกับกำร

หมำยเหตุ
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องนำส่ง
หลังยื่นคำขอ
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ )
(มีกำรลงนำม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(มีกำรลงนำม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
จัดทำหลักฐำน
ทุนทรัพย์

บันทึกคำรับรอง กำรเปิ ดกำรทำ
เหมือง กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเห็นว่ำ
อำจได้ รับ
24)
อนุญำตต่ออำยุ
ประทำนบัตร
ภำยหลัง
ประทำนบัตรสิ ้น
อำยุแล้ ว
บันทึกข้ อตกลง กำรจ่ำย
ผลประโยชน์
พิเศษเพื่อ
ประโยชน์แก่รัฐ
กรณีที่มลู ค่ำ
25)
แหล่งแร่เกิน 50
ล้ ำนบำท หรื อมี
ปริมำณแร่สำรอง
ที่ทำเหมืองได้
เกินกว่ำที่ได้ ชำระ
ไว้
บันทึกรับรองกำร 26)
ไม่ทำเหมืองใกล้

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อนุญำตต้ องลง
นำมภำยหลังยื่น
คำขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรทำ
เหมืองแร่ )
(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องลง
นำมภำยหลังยื่น
คำขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรทำ
เหมืองแร่ )

1

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องลง
นำมภำยหลังยื่น
คำขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรทำ
เหมืองแร่ )

1

0

ฉบับ

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ทำงหลวงหรื อ
ทำงน ้ำสำธำรณะ
ภำยในระยะ 50
เมตร กรณีไม่
ประสงค์จะทำ
เหมืองใกล้ ทำง
หลวงหรื อทำงน ้ำ
สำธำรณะ
หนังสือแจ้ งกำร
อนุญำตให้ ใช้
ประโยชน์ในพื ้นที่
เพื่อกำรขอต่อ
อำยุประทำนบัตร
ทำเหมืองแร่ของ
27)
หน่วยงำน
เจ้ ำของพื ้นที่
กรณีกำรขอต่อ
อำยุประทำนบัตร
ทำเหมืองแร่ใน
ที่ดนิ ของรัฐ
ประทำนบัตร
28) ฉบับสำหรับผู้ถือ
ประทำนบัตร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อนุญำตต้ องลง
นำมภำยหลังยื่น
คำขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรทำ
เหมืองแร่ )

-

1

0

ฉบับ

(เป็ นเอกสำร
เพิ่มเติมที่ผ้ ขู อ
อนุญำตต้ องนำส่ง
ภำยหลังยื่นคำขอ
ต่ออำยุประทำน
บัตรทำเหมืองแร่
ออกโดย
หน่วยงำนเจ้ ำของ
พื ้นที่)

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรม

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำคำขอต่ ออำยุประทำนบัตร (แบบคำขอ 5 ข.) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ -
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ค่ ำต่ ออำยุประทำนบัตร ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ 3) ค่ ำกรอกแบบพิมพ์ คำขอ (ถ้ ำมี) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ 4) ค่ ำรังวัดเขตคำขอต่ ออำยุประทำนบัตรทำเหมืองแร่ ทุก 40 เมตร หรือเศษของ 40 เมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ 5) ค่ ำใช้ เนือ้ ที่เหมืองแร่ ดีบุก ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ 6) ค่ ำใช้ เนือ้ ที่เหมืองแร่ ชนิดอื่น ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 7) ค่ ำหลักหมำยเขตเหมืองแร่ หลักละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 8) ค่ ำใบอนุญำตปลูกสร้ ำงอำคำรเกี่ยวกับกำรทำเหมืองหรื อจัดตัง้ สถำนที่เพื่อกำรแต่ งแร่ นอกเขตเหมือง
แร่ (ตำมแบบคำขอ 6)
ค่ ำธรรมเนียม 400 บาท
หมำยเหตุ 9) ค่ ำใบอนุญำตจัดตัง้ สถำนที่เพื่อกำรเก็บขังนำ้ ขุ่นข้ นหรื อมูลดินทรำยนอกเขตเหมืองแร่ (ตำมแบบคำขอ
7)
ค่ ำธรรมเนียม 400 บาท
หมำยเหตุ 10) ค่ ำใบอนุญำตร่ วมโครงกำรทำเหมืองเป็ นเหมืองเดียวกัน (ตำมแบบคำขอ 8)
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 2)
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11) ค่ ำใบอนุญำตทำเหมืองใกล้ ทำงหลวง หรือทำงนำ้ สำธำรณะ (ตำมแบบคำขอ 10)
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 12) ค่ ำใบอนุญำตปิ ดกัน้ ทำลำย หรือกระทำให้ เสื่อมประโยชน์ แก่ ทำงหลวงหรือทำงสำธำรณะ (ตำมแบบ
คำขอ 11)
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 13) ค่ ำใบอนุญำตทดนำ้ หรือชักนำ้ (ตำมแบบคำขอ 12)
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 14) ค่ ำใบอนุญำตทำทำงผ่ ำนเขตเหมืองแร่ (ตำมแบบคำขอ 13)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 15) ค่ ำใบอนุญำตปล่ อยนำ้ ขุ่นข้ นหรื อมูลดินทรำยเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแร่ ของผู้ถือประทำนบัตรรำยอื่น
(ตำมแบบคำขอ 14)
ค่ ำธรรมเนียม 400 บาท
หมำยเหตุ 16) ค่ ำใบอนุญำตปล่ อยนำ้ ขุ่นข้ นหรื อมูลดินทรำยออกนอกเขตเหมืองแร่ (ตำมแบบคำขอ 15)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 17) ค่ ำธรรมเนียมกำรทดนำ้ หรือชักนำ้ คำนวณตำมปริมำณนำ้ ที่ใช้ ทุก 1 ลูกบำศก์ เมตร หรื อเศษของ 1
ลูกบำศก์ เมตร ต่ อนำที ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ 18) ค่ ำจดทะเบียนหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 19) ค่ ำรับรองสำเนำเอกสำร (ถ้ ำมี) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (กรณี พนักงานเจ้าหน้าเป็ นผูร้ ับรองสาเนา)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th
หมายเหตุ 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 เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3555 E-mail: pr@dpim.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail:
damrongdhama@gmail.com
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน - เรื อนรับรองประชาชน ศูนย์บริ การประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ประตู 4) - สายด่วนทาเนียบ
รัฐบาล 1111 บริการรับแจ้ งเรื่ องร้ องทุกข์ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อรับร้ องเรี ยนผ่านโทรศัพท์ 0 2283 1271-84 ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) http://www.1111.go.th/form.aspx
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขอต่ออายุประทานบัตร (แบบคาขอ 5 ข.)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=744)
2)
คาขอใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคารเกี่ยวกับการทาเหมืองหรื อจัดตังสถานที
้
่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่
(แบบคาขอ 6)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=748)
3)
คาขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่เพื่อการเก็บขังน ้าขุน่ ข้ นหรื อมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ (แบบคาขอ 7)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=749)
4)
คาขอใบอนุญาตร่วมโครงการทาเหมืองเป็ นเหมืองเดียวกัน (แบบคาขอ 8)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=750)
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5)
6)
7)
8)
9)

10)

คาขอใบอนุญาตทาเหมืองใกล้ ทางหลวง หรื อทางน ้าสาธารณะ (แบบคาขอ 10)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=752)
คาขอใบอนุญาตปิ ดกัน้ ทาลาย หรื อกระทาให้ เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงหรื อทางสาธารณะ (แบบคาขอ 11)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=753)
คาขอใบอนุญาตทดน ้าหรื อชักน ้า (แบบคาขอ 12)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=754)
คาขอใบอนุญาตทาทางผ่านเขตเหมืองแร่ (แบบคาขอ 13)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=755)
คาขอใบอนุญาตปล่อยน ้าขุ่นข้ นหรื อมูลดินทรายเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น
(แบบคาขอ 14)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=756)
คาขอใบอนุญาตปล่อยน ้าขุ่นข้ นหรื อมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ (แบบคาขอ 15)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=757)

19. หมำยเหตุ
กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
าน
คุณภาพ สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) เมื่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมพิจารณาให้ ความเห็นชอบรายงาน EHIA แล้ ว กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ต้องจัดให้ มีการรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ต้ องใช้ เวลาเพิ่มเติมอีก 90 วันทาการ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

19/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
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อุทยั ธานี สานักงาน
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