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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่   

การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่ 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  108  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตแต่งแร่ 
(2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการแต่งแร่ 
(3) การขอเพิ่มชนิดแร่ที่จะทําการแต่งแร่ 
(4) การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ 
(5) การเปลี่ยนแปลงบ่อกักเก็บหางแร่หรือบ่อเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น 
(6) การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือวิธีการทิ้งมูลดินทราย 
ข้อ 4 การย่ืนขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง   
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดทําหรือ
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
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(3) การขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ให้แนบ
เอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ใหม่ที่ขยายหรือลดเขตแต่งแร่  ซึ่งส่วนที่ขอขยายต้องไม่ทับซ้อน
กับเขตเหมืองแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่  หรือ
ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตแต่งแร่ 
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  พร้อมกับระบุประเภท  
สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการแต่งแร่ 
(1) การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการแต่งแร่มากกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันต้องแจ้ง

หยุดแต่งแร่ชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตามแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ไม่ต้องจัดส่งรายงานการแต่งแร่นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง   
แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตแต่งแร่  และชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

(2) การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวหรือผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  

ก่อนเริ่มการแต่งแร่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและ
นําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่  เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ใหม่ได้ 

 (2.2) หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ใหม่ได้ 

(3) การเลิกแต่งแร่ 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่อาจเลิกการแต่งแร่ได้  เม่ือไม่มีหนี้สินค้างชําระหรือภาระ

ผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่   
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 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 (3.3) เม่ือผู้ รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและ
ให้ใบอนุญาตแต่งแร่นั้นสิ้นอายุลง  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ 

ตามข้อ 6 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร ่ 

การหยุดแต่งแรช่ั่วคราว การแจ้งแต่งแรใ่หม่ และการเลิกแต่งแร่  
พ.ศ. 2560 

    

หมวด ๑  
การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ส่วนที่ ๑ 
การรับค าขอ 

    

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอครบถ้วนหรือไม ่
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่มาพร้อมค าขอ 
(4) ผู้ขอได้แนบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่มีการแก้ไข ซึ่งมีวิศวกรที่ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ ที่มีลักษณะ  
ของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมกับระบุประเภทของวิศวกรรมสาขางานวิศวกรรม
และหมายเลขใบอนุญาตไว้ครบถ้วน จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม ่

(5) ผู้ขอได้แนบส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่  
กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(6) ผู้ขอได้แนบข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
จ านวน ๔ เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่
เข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าว 

ข้อ 2 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน      
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมกรณี 
การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ โดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม แล้วเสนอเรื่องให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

ข้อ ๔ เมื่อ ... 
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ข้อ 4 เมื่อรับจดทะเบียนค าขอแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอเพ่ือน าตรวจสอบ
สภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตแต่งแร่กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยาย  
หรือลดเขตแต่งแร่ 

 หากผู้ขอขาดนัดในการน าตรวจสภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตแต่งแร่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้พิจารณาไม่อนุญาต ยกเว้น กรณีการแต่งแร่โดยวิธีการลอยแร่ วิธีการทางเคมี และวิธีการที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบ ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่อง
ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

ข้อ 5 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

(1 ) เขตแต่งแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่ งแร่  เขตโลหกรรม  
เขตใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
เว้นแต่ผู้ถือใบอนุญาตนั้น ๆ เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

(2) การก าหนดเขตแต่งแร่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้ก าหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  

(3) การก าหนดเขตแต่งแร่ในที่ดินประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่ดินตาม (๒) หรือก าหนดเขต 
แต่งแร่ในที่ดินตาม (2) ไม่เต็มพ้ืนที่ ให้ก าหนดเขตโดยวิธีการรังวัด แล้วส่งผลการรังวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบต่อไป 

(4) จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และท าเลที่ตั้งเขตแต่งแร่พร้อมลงชื่อ 
รับรองแผนที่แสดงเขตแต่งแร่และผลการรังวัดเขตแต่งแร่ 

(5) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตโลหกรรม  
ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติก่อน  

ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ หรือก าหนดเขตแต่งแร่แล้วเสร็จ 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ เพ่ือส่งเรื่อ งให้
ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ส่วนที่ ๒  
การตรวจสอบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ข้อ ๗ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องจากจังหวัดแล้ว  
ให้ด าเนินการตรวจสอบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

 (๑) กรณีแผนผังและวิธีการแต่งแร่ยังไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยบันทึกรายละเอียดที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนด ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่พร้อมความเห็นเสนอ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาไม่
อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 
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 (๒) กรณีแผนผังและวิธีการแต่งแร่ถูกต้อง มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ ให้วิศวกรผู้ตรวจสอบแผนผัง
และวิธีการแต่งแร่ลงชื่อรับรองในแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ในส่วนที่มีการแก้ไข แล้วให้ประมวลเรื่องค าขอ  
บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ และเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการแต่งแร่ (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ การเสนอเรื่องค าขอตามข้อ ๗ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
ด าเนินการดังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

(1) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ ส่งเรื่องไป 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา   

 (1.1) วิธีการลอยแร่ (Flotation) 
 (1 .2 ) วิ ธี ก า รท า ง เค มี  เช่ น  ก า ร ล ะล าย ด้ ว ย ค ว าม ร้ อ น แ ล ะต ก ผ ลึ ก

ใหม(่Recrystallization) เป็นต้น 
 (1.3) วิธีการอ่ืนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
(2) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ ส่งเรื่องไป

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณา 
(๒.๑) วิธีการโม่ การบด หรือการย่อยแร่ หรือการคัดขนาดแร่ รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้ า 
(๒.๒) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ เช่น ใช้รางล้างแร่ 

(Lanchute) จิ๊ก (jig) โต๊ะแยกแร่ (Shaking Table) ฮัมฟรีย์สไปราล (Humphrey’s Spiral) หรือไซโคลน 
(Cyclone) เป็นต้น      

(๒.๓) วิธีการแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Separation)  
(๒.๔) วิธีการแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์ หรือไฟฟ้าแรงสูง (Electrostatic or High 

Tension Separation) 

ส่วนที่ ๓  
การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ข้อ ๙ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องตามข้อ ๘ (๑) ให้กองบริการ
งานอนุญาตแจ้งกองวิศวกรรมบริการเพ่ือเขียนแผนที่แสดงเขตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๒) 
กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่ และประมวลเรื่องค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนอ
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับ
ผู้รับใบอนุญาต 

(1.2) บันทึก ... 
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  (1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) 
(ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่ 
เข้าข่ายต้องจัดท าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้าย
ใบอนุญาตแต่งแร่ด้วย 
  (๑.๓) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
  (1.๔) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
  (1.๕) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๖) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร ่

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.1) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (2.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร่ พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๐ เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให้ เก็บไว 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3)  แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ ๑๑ เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจ าท้องที่ไดรับเรื่องตามข้อ ๘ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)  แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่  
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

(2)  มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
(3)  ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๘ (๒) ให้ด าเนินการเขียนแผนที่

แสดงเขตแต่งแร่ตามใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๒) กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
และประมวลเรื่องค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1)  กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
    
                                                                                (1.1) บันทึก ... 
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 (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) บันทึกเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี)      
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่เข้าข่าย
ต้องจัดท าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้าย
ใบอนุญาตแต่งแร่ด้วย 
  (1.3) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
  (1.4) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
   (1.6) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

(2)  กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.1) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 
ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ แล้วด าเนินการดังนี้ 

 (1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
 (1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
 (1.3) แจ้งการอนุญาตพร้อมส าเนาใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือ เพ่ือคืนค าขอและเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ 
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทราบด้วย 

หมวด ๒  
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
    

ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ยื่นแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวพร้อมใบอนุญาตแต่งแร่
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 

ข้อ 15 ให้ ... 
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ข้อ ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ น าเรื่องการแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่ วคราวเสนอเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามในแบบบันทึกการหยุดแต่งแร่
ชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และฉบับผู้รับใบอนุญาต และคืนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแกผู่้แจ้งหยุดการแต่งแร่ชั่วคราว 

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือทราบภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้ลงนามบันทึกการหยุดแต่งแร่ชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่  และให้ส าเนาบันทึกการหยุดแต่งแร่
ชั่วคราว (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด ๓  
การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 

    

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
แต่งแร่ ยื่นแบบแจ้งแต่งแร่ใหม่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งแต่งแร่ใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งแต่งแร่ใหม่เสนอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๒๐ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการแต่งแร่ใหม ่

ข้อ ๒๑ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องจากจังหวัดแล้ว  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมเพ่ือเข้าร่วมการตรวจสอบ 
โรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ดังนี้ 

 (1.1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (1.2) การเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 (1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการ

แต่งแร่ท่ีได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 (1.4) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

(๒ ) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่พร้อมสรุปความเห็น เสนอ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 5 วันนับแต่
วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่เสร็จ 

 
ข้อ 22 การ ... 
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ข้อ ๒๒ การเสนอเรื่องตามข้อ ๒๑ (๒) ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการตามข้อ ๘ (๑) ให้ส่งเรื่องไป
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 

(2) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการตามข้อ ๘ (๒) ให้ส่งเรื่องไป 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการพิจารณา    

ข้อ ๒๓ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องตามข้อ ๒๒ (๑) แล้ว  
ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณกีารด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่  
(1.1) บันทึกการอนุญาตให้แต่งแร่ใหม่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) 

จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
(1.2)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
(1.3) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๔)  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2)  ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓)  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ ๒๔ เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๕ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๒๒ (๒) ให้ประมวลเรื่องค าขอ

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือ  
ไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(1.1)  บันทึกการอนุญาตให้แต่งแร่ใหม่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) 

จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
(1.2)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
(1.3) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๔)  หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม ่

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(๒.๑)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2)  ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓)  หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ พร้อมด้วยเหตุผล

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ ๒๖ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ ๑๓ โดยอนุโลม 

หมวด 4 ... 
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หมวด ๔ 
การเลิกแต่งแร่ 

    

ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ยื่นแบบแจ้งเลิกแต่งแร่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความตามแบบแจ้ง 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งเลิกแต่งแร่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ ๒๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งเลิกแต่งแร่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และโรงแต่งแร่  

ข้อ ๓๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งจากจังหวัด 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
เพ่ือเข้าร่วมตรวจสอบโรงแต่งแร่  

(2) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในการฟื้นฟูพ้ืนที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

 (3) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่พร้อมสรุปความเห็นแล้วแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เลิกแต่งแร่    

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 

 (1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ได้ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ลงนามในบันทึกการอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่  (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  

 (2) กรณีผู้แจ้งยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือเหตุอ่ืน  ๆ  
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเลิกการแต่งแร่ ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตามท่ีอยู่ซึ่งได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ และก าหนดเวลาพอสมควรเพ่ือให้ปรับปรุงหรือด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
  หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ ๓๒ ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็นประการใด  
ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้เลิกการแต่งแร่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

    



แบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 

       เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.  

 
ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่  

ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้าน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสาร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       
ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด    
เพ่ือแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว โดยมีก าหนดเวลา เดือน/ปี 
นับแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  

เหตุผลในการหยุดแต่งแร่  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

ลายมือชื่อ                                           
 ( ) 

                 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ 
           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                     (          /          /       ) 
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

 ได้รับแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 

 



แบบแจ้งแต่งแรใ่หม่ 

       เขียนที่       
       วันที่  เดือน    พ.ศ.  

 
ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่  

ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้าน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสาร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด   
เพ่ือแจ้งว่าตามที่ข้าพเจ้า 

 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
 หยุดแต่งแรช่ั่วคราว ตั้งแต่วันที ่ เดือน พ.ศ.  

ตามหนังสือที่ ลงวันที ่ เดือน                        พ.ศ.  
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มแต่งแร่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
จึงขอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เข้าตรวจสอบความพร้อมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต
ให้ข้าพเจ้าเปิดด าเนินการแต่งแรใ่หมต่่อไป 

 
 
 
ลายมือชื่อ                                              

 ( ) 
                 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ 

           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1.  ได้รับแจ้งการแต่งแร่ใหม่ไว้ตามเลขที่  
  ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
  
 
 
 ลายมือชื่อ  

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
2.  ไดอ้อกหนังสือแจ้งผลการประกอบแต่งแร่ใหม่ตามหนังสือที่    
  ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  และได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่มารับ

หนังสือแจ้งผลการแต่งแร่ใหม่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ตามหนังสือที่  
ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 

 
 
 
 
 

 
 

 



แบบแจ้งเลิกแต่งแร ่

       เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.  

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่  
ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้าน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสาร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด   
เพ่ือแจ้งเลิกแต่งแร่นับแต่วันที่ เดือน                      พ.ศ.  เป็นต้นไป 

เหตุผลในการเลิกแต่งแร่  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
 ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 
 
 
ลายมือชื่อ …………………………..………………………..                                            

 ( ) 
                 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ 

           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1.  ได้รับแจ้งเลิกแต่งแร่ไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
 

2.  ไดแ้จ้งผลการเลิกแต่งแร่ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแรท่ราบแล้วตามหนังสือที่    
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
 ใบอนุญาตแต่งแรส่ิ้นอายุ วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 
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