ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
___________________________
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติแ ร่ พ.ศ. 2560 รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาต”
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรสารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ
ประทานบั ต รเหมื องแร่ ทุก ประเภท ประทานบั ตรท าเหมื องใต้ ดิน ใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ ใบอนุญ าตประกอบ
โลหกรรม และใบอนุญาตอื่นๆตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้ยื่นคาขอตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
ข้อ 3 การยื่นคาขอให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นคาขอ ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่
(2) การขออนุ ญ าตในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่น คาขอต่อ ส านั กงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
(3) การขออาชญาบัตรสารวจแร่และการขุดหาแร่รายย่อย ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประจาท้องทีท่ ี่จะทาการสารวจ หรือขุดหาแร่ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ยื่นคาขอ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้
เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 1
อาชญาบัตรสารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ
ข้อ 4 ผู้ประสงค์จะขออาชญาบัตรสารวจแร่ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพิจารณา
อนุญาตภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ข้อ 5 การอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ ให้ดาเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) การยื่นคาขอให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมทั้งความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมส่งให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ภายใน 70 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(2) กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ ดาเนินการพิจารณาอนุญาตและออกอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องตาม (1)จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่

๒
(3) กรณีอาชญาบัตรพิเศษให้คณะกรรมการแร่ ดาเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ และให้อธิบดีกรม
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ออกอาชญาบั ต รพิ เศษให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ
ประทานบัตร
ข้อ 6 ผู้ประสงค์จะทาเหมืองประเภทที่ 1 ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจา
ท้องที่ การออกประทานบัตรเหมืองแร่ประเภทที่ 1 ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 1 วัน
(2) การรังวัดกาหนดเขตคาขอ 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(3) การปิดประกาศ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่กาหนดเขตเสร็จสิ้น
(4) การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปิดประกาศเสร็จสิ้น
(5) ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้อง และจัด การประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัด ภายใน
60 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
(6) เมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจาท้องที่ ดาเนินการออกประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ข้อ 7 ผู้ประสงค์จะทาเหมืองประเภทที่ 2 และ 3 ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่ และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและรับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วันนับ
แต่วันที่ได้รับคาขอ
(2) การกาหนดเขตคาขอจนแล้วเสร็จ
2.1 ภายใน 40 วันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนคาขอ กรณีเหมืองแร่ประเภทที่ 2
2.2 ภายใน 75 วันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนคาขอ กรณีเหมืองแร่ประเภทที่ 3
(3) การปิดประกาศภายใน ๑0 วันนับแต่วันที่กาหนดเขตคาขอเสร็จสิ้น
(4) การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปิดประกาศเสร็จสิ้น
(5) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กาหนดเขตคาขอเสร็จสิ้น ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องทีด่ าเนินการแจ้งผู้ขอให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 จัดทารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทาเหมือง
5.2 ขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
5.3 จั ด ท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
5.4 แจ้งสานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่ เพื่อขอความเห็น
5.5 จั ด ท าข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพประชาชนตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(6) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อม
ทั้งความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
(7) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้อง และ
จัดการประชุมคณะกรรมการแร่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
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(8) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่แล้วให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ดาเนินการออกประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
หมวด 3
ประทานบัตรทาเหมืองใต้ดิน
ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะทาเหมืองใต้ดินได้ดาเนินการจัดการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
พั ฒ นาโครงการท าเหมื อ งใต้ ดิ น ส าหรั บ การขอประทานบั ต รท าเหมื อ งใต้ ดิ น ตามมาตรา 86 แล้ ว
ให้ยื่น คาขอต่อเจ้าพนั กงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ และให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและรับจดทะเบียนคาขอ 1 วัน
(2) การกาหนดเขตคาขอจนแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนคาขอ
(3) การปิดประกาศ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่กาหนดเขตคาขอเสร็จสิ้น
(4) การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปิดประกาศเสร็จสิ้น
(5) ภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก าหนดเขตค าขอเสร็ จ สิ้ น ให้ ด าเนิ น การแจ้ ง ผู้ ข อให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
5.2 จัดทารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทาเหมือง
5.2 ขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ในบริเวณที่ความลึกไม่เกินหนึ่ง
ร้อยเมตร
5.3 จั ด ท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
5.4 แจ้งสานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่ เพื่อขอความเห็น
5.5 จั ด ท าข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพประชาชนตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(6) การจัดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๕๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ขอประทานบัตร
เหมืองใต้ดินได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
(7) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมทั้ง
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันทีไ่ ด้รับเอกสารครบถ้วน
(8) กรมอุต สาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบเอกสาร ความถูก ต้อง และ
จัดการประชุมคณะกรรมการแร่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(9) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่แล้วให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ดาเนินการออกประทานบัตรทาเหมืองใต้ดินให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
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หมวด ๔
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 9 ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ยื่นคาขอต่อเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและรับจดทะเบียนคาขอภายใน 1 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(2) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนิน การกาหนดเขตคาขอให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน และรวบรวมเรื่องส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับ
เอกสารครบถ้วน
(3) ให้ อธิบ ดีกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร่ ดาเนินการพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
หมวด ๕
ใบอนุญาตอื่นๆ
ข้อ 10 ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
พิจารณาอนุญาตภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ข้อ 11 ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอใบอนุ ญ าตซื้ อ แร่ ขายแร่ ตั้ งสถานที่ เก็ บ แร่ ขนแร่ ส่ งแร่ออกนอก
ราชอาณาจักร และน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ให้ ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่จะดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตภายในระยะเวลา ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ข้อ 12 ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตครอบครองแร่หรือ หนังสืออนุญาตครอบครองแร่กรณีพิเศษ
เฉพาะราย ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจา
ท้องที่ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและรับจดทะเบี ยนคาขอภายใน 1 วันนับ
แต่วันที่ได้รับคาขอ
(2) ให้ เจ้ าพนั ก งานอุตสาหกรรมแร่ป ระจ าท้ อ งที่ รวบรวมเรื่องส่ งกรมอุต สาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
(3) ให้ อธิ บ ดี กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมือ งแร่ ด าเนิ น การพิ จ ารณาและ
ออกใบอนุญาตครอบครองแร่หรือใบอนุญาตครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะรายภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสารครบถ้วน
หมวด ๖
เรื่องอื่น
ข้อ 13 ใบอนุญาตอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ให้อธิบดีมีอานาจในการกาหนด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนปฏิบัติ

๕
ข้อ 14 ส าหรั บ ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาใบอนุ ญ าตอื่ น ๆและระยะเวลาที่
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิบดีมีอานาจในการกาหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนปฏิบัติเพิ่มเติมได้
ข้อ 15 การกาหนดระยะเวลาตามประกาศฉบับนี้ ไม่รวมระยะเวลาที่ผู้ยื่นคาขอต้องดาเนินการ
ระยะเวลาที่ ส่ ว นราชการอื่ น พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น อนุ มั ติ ห รือ อนุ ญ าต ระยะเวลาการแก้ ไขความขั ด แย้ ง
ระยะเวลาการจัดทาประชามติตามาตรา 56(4) ระยะเวลาเหตุสุดวิสัยอื่น รวมถึงกรอบนโยบายและระยะเวลา
ที่นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕60

(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

