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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่ วยงำนอื่นตรวจ
วิเครำะห์ แร่ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ )
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 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 50
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 70
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 20
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สอจ.อุทยั ธานี การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณี
หน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่) บุญเลิศ สาเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 08:53
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 ่รับคาขอเ็น นไ็ตามสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาหนด)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2510
2. แร่ที่ยื่นขอมีไว้ ในครอบครองแร่ต้องเป็ น
2.1 แร่ที่ได้ จากการทาเหมืองตามประทานบัตร และประทานบัตรนันสิ
้ ้นอายุและมิได้ ขอต่ออายุ หรื อขอต่ออายุแต่ได้ พ้น
กาหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั สิ ้นอายุ
2.2 แร่ที่ได้ รับใบอนุญาตขนแร่ให้ ขนมาเก็บในสถานที่เก็บแร่ตามใบอนุญาตตังสถานที
้
่เก็บแร่ และใบอนุญาตนันสิ
้ ้นอายุ
โดยมิได้ ยื่นคาขอใหม่ หรื อยื่นคาขอใหม่แต่ระยะเวลาตามใบอนุญาตคาขอใหม่ไม่ตอ่ เนื่องกับใบอนุญาตที่สิ ้นอายุ
2.3 แร่ในสถานที่ซื ้อแร่ และใบอนุญาตซื ้อแร่สิ ้นอายุโดยมิได้ ยื่นคาขอใหม่ หรื อยื่นคาขอใหม่แต่ระยะเวลาตาม
ใบอนุญาตตามคาขอใหม่ไม่ตอ่ เนื่องกับใบอนุญาตที่สิ ้นอายุ
2.4 แร่ที่ได้ รับอนุญาตขนแร่ให้ ขนมาแต่งหรื อประกอบโลหกรรมในเขตแต่งแร่หรื อเขตโลหกรรม ซึง่ ใบอนุญาตแต่งแร่หรื อ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมสิ ้นอายุโดยมิได้ ยื่นคาขอต่ออายุ
2.5 แร่อื่นที่ได้ จากการแต่งแร่ตามมาตรา 104 (4) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
2.6 แร่เปอร์ เซ็นต์ต่าหรื อแร่พลอยได้ หรื อประเภทอื่นนอกจาก 2.1 ถึง 2.5
3. การขอครอบครองแร่โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ ดิกไกต์ แร่กมั มันตภาพรังสี หรื อแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ
เหมืองแร่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เอง
4. แร่ที่ยื่นขอมีไว้ ในครอบครองต้ องไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ต้องห้ ามตามกฎหมาย เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ า เป็ นต้ น
5. ผู้ขออนุญาตต้ องนาเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบพื ้นที่ ปริมาณ และชักตัวอย่างแร่ ก่อนการรับจดทะเบียนคาขอ กรณีต้อง
ดาเนินการรังวัดหาปริมาณแร่ และ/หรื อชักตัวอย่างแร่เพื่อทาการวิเคราะห์ ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการ
6. กรณีเป็ นแร่เปอร์ เซ็นต์ต่า แร่พลอยได้ หรื อแร่อื่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมือง
แร่ก่อนการออกใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครอง
7. พิจารณาเฉพาะสิทธิในการครอบครองแร่เท่านัน้
8. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นเอกสารครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้ องของเอกสารหากไม่อาจพิจารณาได้ ใน
ขณะที่รับคาขอ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ได้ รับการยื่นคาขอครบถ้ วน
แล้ ว กรณีที่ความไม่ถกู ต้ องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็ นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสัง่ ไม่อนุญาต
9. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
สาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
1 วันทาการ
ตรวจสอบเอกสาร ลงรับคา
ขอในทะเบียนรับ – ส่งทัว่ ไป
(- กรณีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่จะทาความตกลง
1)
ให้ ผ้ ขู อยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในเวลาที่กาหนด
- หากเอกสารถูกต้ อง
ครบถ้ วน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผู้ขอชาระ
ค่าธรรมเนียม และรับจด
ทะเบียนคาขอ)
การพิจารณา
สานักงานอุตสาหกรรม
25 วันทาการ
จังหวัดและกรม
2)
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและ
การเหมืองแร่พิจารณา
การลงนาม/
เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 4 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
ประจาท้ องที่พิจารณา
อนุญาต แจ้ งผลการ
3)
อนุญาต และส่งมอบ
ใบอนุญาตมีแร่ไว้ ใน
ครอบครองให้ แก่ผ้ ขู อ
อนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

หมำยเหตุ

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

-
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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

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

1)

2)

3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

หนังสือเดินทำง

กรมกำรกงสุล

0

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(- ของผู้ขอ
อนุญำต/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
บุคคล) - ของผู้
มอบอำนำจ/ผู้รับ
มอบอำนำจ - ของ
พยำน 2 คน - ของ
ผู้มีสิทธิในแร่
(ถ้ ำมี) มีกำรลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำว
- มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

2

ฉบับ

4)

5)

หมำยเหตุ
(- กรณีกำรเปลี่ยน
ชื่อหรื อชื่อสกุล
- มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน
6 เดือน นับจำก
วันที่ยื่นคำขอและ
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
ตำมหนังสือรับรอง
ทุกหน้ ำ - โดยนิติ
บุคคลต้ องมี
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกำรทำ
เหมืองแร่ - สำเนำ
หนังสือบริ คณห์
สนธิและข้ อบังคับ
ของบริษัท และ
หนังสือแสดงกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคล - สำเนำ
หนังสือรับรองของ
นำยทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท
แสดงรำยชื่อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม
และวัตถุประสงค์
ซึง่ มีอำยุรับรองไม่
เกิน 6 เดือน สำเนำบัญชี
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่
นำยทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท
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)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีไม่อำจมอบ
ฉบับจริงได้ ต้ อง
เอำฉบับจริงมำให้
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจสอบ และ
มอบสำเนำที่มีกำร
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
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ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำยงำนกำรทำ เหมือง (แบบ พร.
224)
ประจำเดือน
สุดท้ ำยก่อน
ประทำนบัตรสิ ้น
อำยุ หรื อรำยงำน
กำรตรวจสอบ
ประทำนบัตรสิ ้น
อำยุในกรณีขอ
ต่ออำยุประทำน
บัตร กรณีเป็ นแร่
ที่ได้ จำกกำรทำ
เหมือง
รำยงำนของ
สถำนที่เก็บแร่
ประจำเดือน
สุดท้ ำย หรื อ
ใบอนุญำตขนแร่
ที่ขนแร่เข้ ำ
สถำนที่เก็บแร่
กรณีเป็ นแร่ใน
สถำนที่เก็บแร่
บัญชีแร่คงเหลือ (แบบ พร. 403)
รำยงำนแสดง
กำรซื ้อและขำย
แร่ตำม
ใบอนุญำตซื ้อแร่

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(ประจำเดือน
สุดท้ ำยก่อน
ประทำน มีกำรลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ
บัตรสิ ้นอำยุ )

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

5)

(แบบ พร. 404)
กรณีเป็ นแร่จำก
สถำนที่ซื ้อแร่
รำยงำนกำรแต่ง แร่ หรื อ
ประกอบโลหกร
รมประจำเดือน
สุดท้ ำยก่อน
ใบอนุญำตแต่ง
แร่หรื อ
ใบอนุญำต
ประกอบโลหกร
รมสิ ้นอำยุ และ
ใบอนุญำตขนแร่
ที่ขนแร่เข้ ำมำ
แต่งหรื อ
ประกอบโลหกร
รม กรณีเป็ นแร่
ในเขตแต่งแร่
หรื อเขตโลหกรรม
ผลวิเครำะห์แร่ กรณีแร่ที่ได้ จำก
กำรแต่ง

6)

7)

แบบรำยงำน
ประจำเดือน
ใบอนุญำตมีแร่ไว้
ในครอบครอง
(แบบ พร. 503)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
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ที่

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กรณีเป็ นผู้รับ
ใบอนุญำตมีแร่ไว้
ในครอบครอง
หลักฐำนที่มำ
ของแร่ กรณีแร่
เปอร์ เซ็นต์ต่ำ แร่
พลอยได้
แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตงั ้
สถำนที่เก็บแร่ใน
ครอบครองขนำด
เหมำะสม

ภำพถ่ำยแสดง
สถำนที่มีแร่อยู่
10) ในขณะยื่นคำขอ
และลักษณะกำร
เก็บแร่
หนังสือยินยอม
และเอกสำรที่
แสดงว่ำเป็ นผู้มี
11) สิทธิในแร่ที่
ยินยอมให้ มีกำร
ครอบครองแร่
(ถ้ ำมี)
คำขอใบอนุญำต
มีแร่ไว้ ใน
12)
ครอบครอง
(แบบคำขอ 23)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(ซึง่ สำมำรถอ่ำน
ได้ อย่ำงชัดเจน
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
-

0

2

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

กรมอุตสำหกรรม
พื ้นฐำนและกำร
เหมืองแร่

1

1

ฉบับ

-

10/11

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำคำขอใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครอง (แบบคำขอ 23) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 2) ค่ ำกรอกแบบพิมพ์ คำขอ (ถ้ ำมี) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ 3) ค่ ำใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครอง (แบบแร่ 23) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 4) ค่ ำวิเครำะห์ ตัวอย่ ำงแร่
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (กรณี ต้องมี การวิ เคราะห์ตวั อย่าง อัตราค่าธรรมเนียมตาม็ระกาศกรมทรัพยากรธรณี กาหนด)
5) ค่ ำจดทะเบียนหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 6) ค่ ำรับรองสำเนำเอกสำร (ถ้ ำมี) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (กรณี พนักงานเจ้าหน้าที เ่ ็น นผูร้ ับรองสาเนา)
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 -
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4)

5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail:
damrongdhama@gmail.com
หมายเหตุ 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)
คาขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครอง (แบบคาขอ 23)
(http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=766)

19. หมำยเหตุ
1. ใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครองสิ ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ออก
2. กรณีมีแร่เหลืออยู่และต้ องการครอบครองต้ องยื่นคาขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครองใหม่
3. กรณีมีการส่งตัวอย่างแร่ไปวิเคราะห์ยงั หน่วยงานอื่น ต้ องใช้ ระยะเวลาเพิ่มอีก 30 วันทาการ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

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

