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1. ชื่อกระบวนการ 
  การอนุญาต: การพิจารณาประกอบการอนุญาตแตงแร 
R กระบวนการสรางคุณคา 
£ กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการพิจารณา
ประกอบการอนุญาตแตงแร ไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการพิจารณาประกอบการอนุญาตแตงแรที่กําหนดไวอยางครบถวนและ
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร 

3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูรับบริการ  R ผูประกอบการ  £ ประชาชน £ หนวยงานภาครัฐ  
 £ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  R กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย R ประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น   R ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  R หนวยราชการอ่ืน 

4. ขอบเขต 
 ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการอนุญาต: การพิจารณาประกอบการ
อนุญาตแตงแร โดยเปนการพิจารณาดานวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมของแผนผังและ
กรรมวิธีแตงแร เพ่ือประกอบการออกใบอนุญาตแตงแร/การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนผังและ
กรรมวิธีแตงแร ของกลุมอุตสาหกรรมแตงแร สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ครอบคลุมตั้งแตการรับ
เรื่องการขออนุญาตแตงแร/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนผังและกรรมวิธีแตงแรที่ผูประกอบการย่ืนคํา
ขอผานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในทองที่มาให กพร. เพ่ือใหสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ดําเนินการพิจารณา การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบพ้ืนที่ การสรุปผลการพิจารณาเสนอตอ 
อพร. เพ่ือใหความเห็นชอบ และการแจงผลการพิจารณาใหอุตสาหกรรมจังหวัดในทองที่ทราบ 

5. คําจํากัดความ 
 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
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 จรท. หมายถึง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ หรือผูที่อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 สอพ. หมายถึง สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 ผอ.สอพ. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 อร. หมายถึง กลุมอุตสาหกรรมแตงแร 
 หก.อร. หมายถึง หัวหนากลุมอุตสาหกรรมแตงแร 
 สบก. หมายถึง สํานักบริหารกลาง 
 สกม. หมายถึง  สํานักกฎหมาย 
 ผวจ. หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 
 ฝ.พร. หมายถึง ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 การแตงแร หมายถึง การกระทําอยางใดๆ เพ่ือทําแรใหสะอาดหรือทําใหแรที่ปนกันอยู

ตั้งแตสองชนดิข้ึนไปแยกออกจากกันและหมายความรวมตลอดถึงบด
แรหรือคัดขนาดแร 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 อพร.  : พิจารณาใหความเห็นชอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแร 
 ผอ.สอพ.  : พิจารณาผลการตรวจสอบแผนผังและกรรมวิธีประกอบแตงแร และ

ความเห็นประกอบการอนุญาตแตงแรของ อร. เพ่ือนําเสนอตอ อพร.  
 หก.อร.  :  พิจารณาแผนการตรวจสอบพ้ืนที่ประกอบการพิจารณาแผนผังและ

กรรมวิธีประกอบแตงแร และมอบหมายใหวิศวกร อร. ตรวจสอบ
พ้ืนที่ รวมทั้งพิจารณาผลตรวจสอบและความเห็นประกอบการ
พิจารณาแผนผังและกรรมวิธีประกอบแตงแร 

 วิศวกร อร.  : จัดทําแผนการตรวจสอบพื้นที ่ประกอบการพิจารณาแผนผังและ
กรรมวิธ ีประกอบแต งแร ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ตามหลัก
วิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม สรุปผลการตรวจสอบและ
จัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาแผนผังและกรรมวิธีประกอบ
แตงแร รวมทั้งประสานความรวมมือกับจรท. และผูประกอบการ  
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 นายชางเหมืองแร  : ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตแตงแร ตามที่วิศวกร อร. 

มอบหมาย รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบคําขออนุญาตแตงแร 
และเอกสารควบคุมตางๆ  

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. ความถูกตองและรวดเร็ว 
 

- รอยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 
- จํานวนเร่ืองที่พิจารณาแลว ถูก
ศาลปกครองตัดสินใหยกเลิก 

80% 
 
0 

2. ความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได 
 

- รอยละของคําขอที่ไดรับการ
พิจารณาตามลําดับ 
 

100% 
 
 

- รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
- รอยละของผู
รองเรียนเกี่ยวกับการ
อนุญาต: การ
พิจารณาประกอบการ
อนุญาตแตงแร 
 

85% 
 
 

10 % 
 
 
 
 
 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   

= (จํานวนเรื่องการพิจารณาประกอบการอนุญาตแตงแรที่ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด ÷ จํานวนเรื่องการพิจารณาประกอบการอนุญาตแตงแร
ทั้งหมด) × 100 

หมายเหตุ ระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด = 11 วันทําการ  
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 
 
 

2. รอยละของคําขอที่ไดรับการพิจารณาตามลําดับ 
= (จํานวนคําขออนุญาตแตงแรที่ไดมีการสั่งใหดําเนินการโดย หก.อร. ตามลําดับ ÷ 

จํานวนคําขออนุญาตแตงแรทั้งหมด) × 100 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ กพร.  
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

85% 65% 70% 75% 80% 85% 
 

2. รอยละของผูรองเรยีนเก่ียวกับการอนุญาต 
 = (จํานวนผูรองเรียนเก่ียวกับการอนุญาตแตงแร ÷ จํานวนเรื่องที่ไดรับอนุญาตในปปจจุบัน) 
× 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
10% 18% 16% 14% 12% 10% 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 

 
 
รวมระยะเวลาการใหบริการ 6 ข้ันตอน 11 วันทําการ 
หมายเหตุ         ข้ันตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
9.1 สบก. เปนผูรับเรื่องคําขออนุญาตแตงแร (การขอใบอนุญาตแตงแร /การเพ่ิมเติม /

เปลี่ยนแปลงแผนผังและกรรมวิธีแตงแร) และเอกสารประกอบคําขอตามระเบียบกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร วาดวยการออกใบอนุญาตแตงแร การจัดทํา และการเปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีแตงแร พ.ศ.2531 ซึ่งผูประกอบการสงผานมาจาก สอจ. ประจําทองที่
มายัง กพร. โดย สบก. สงเอกสารทั้งหมดมาที่ สอพ. เพ่ือดําเนินการ โดยเอกสารดังกลาวจะถูก
ประทับตราลงวันที่รับเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ (1 วันทําการ)  

9.2 ผอ.สอพ. มอบหมายให อร. เปนผูดําเนินการ โดย หก.อร. จะพิจารณามอบหมายใหนาย
ชางเหมืองแรเปนผูดําเนินการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอที่สงมา พรอมทั้ง
บันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ (1 วันทํา
การ) 

9.3 วิศวกรเหมืองแร/วิศวกร อร. ที่ไดรับมอบหมาย ประสานงานและนัดหมายผูย่ืนคําขอหรือ
ผูแทนโดยใชแบบใบตอบรับคําเชิญพบผูประกอบการ และเมื่อผูย่ืนคําขอหรือผูแทนตอบรับคําเชิญ 
วิศวกรเหมืองแร/วิศวกร อร. ที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการประชุมรวมกับผูย่ืนคําขอหรือผูแทนเพ่ือ
ขอขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา ซึ่งจะดําเนินการเฉพาะคําขอที่อยูในพ้ืนที่ตรวจสอบกํากับ
ดูแลของ สอพ. (1 วันทําการ ไมรวมระยะเวลาการติดตอประสานงาน) 

9.4 วิศวกรเหมืองแร/วิศวกร อร. ที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบคําขออนุญาตแตงแร และ
เอกสารประกอบคําขอ โดยในการตรวจสอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแร จะตองตรวจสอบตามหลัก
วิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม โดยใชแบบตรวจสอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแร เพ่ือ
พิจารณาความถูกตองครบถวนและความเหมาะสมของรายละเอียดที่แสดงในแผนผังและกรรมวิธี
แตงแร ตามที่กําหนดไวในระเบียบกรมฯ วาดวยการออกใบอนุญาตแตงแร พ.ศ. 2531 (5 วันทํา
การ) ดังนี้ 

9.4.1 ในเอกสารหมายเลข 1 พิจารณารายละเอียดทั่วไป ประกอบดวย ชื่อผูขอรับอนุญาต 
ชื่อสถานที่แตงแร ที่ตั้งสถานที่แตงแร ชนิดแรที่จะทําการแตง(ตองสอดคลองกับคําขอ) แหลงแรและ
การขนสง ชื่อวิธีการแตงแรที่กําหนดในกฎกระทรวง วิธีการปองกันและกําจัดมลภาวะที่เกิดจากการ
แตงแรตามหลักวิชาการ เชน ฝุน เสียง น้ําทิ้ง มูลแร เปนตน ตลอดจนสถานที่กักเก็บมูลแร น้ําทิ้ง 
อัตราการปอนแร และการผลิตของโรงแตงแร ที่กองแรปอน ที่เก็บผลผลิต โดยบอกปริมาณที่เก็บได
ดวย แผนบริหารจัดการมูลแรและที่ทิ้งมูลแร 
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9.4.2 ในเอกสารหมายเลข 2 พิจารณาเก่ียวกับกรรมวิธีแตงแร ซึ่งตองแสดงรายละเอียด 
Flow sheet แสดงลําดับข้ันตอนการแตงแรโดยใชสัญลักษณเครื่องจักรแตละชนิดจนเสร็จสิ้น
กระบวนการซึ่งจะแสดงความสมดุลของกระบวนการแตงแร (Mass balance) 

9.4.3 ในเอกสารหมายเลข 3 พิจารณาเก่ียวกับรายละเอียดของเครื่องจักรกล กําลังของ
เครื่องจักร ความสามารถในการผลิต ลักษณะงานที่ใช จํานวน ประเทศผูผลิต และราคาตอหนวย 
โดยทั้งหมดแสดงในรูปของตาราง 

9.4.4 ในเอกสารหมายเลข 4 พิจารณาเก่ียวกับตําแหนงที่ตั้งของเครื่องจักรที่ใชใน
กระบวนการแตงแร 

9.4.5 ในเอกสารหมายเลข 5 พิจารณาเก่ียวกับแผนที่ตามมาตราสวน แสดงที่ตั้งของ
สถานที่แตงแร เขตแตงแร ถนน ระยะทางจากถนนสายประธานที่ใกลเคียงเขตแตงแร ที่ทําการ ที่
เก็บแร ที่กองมูลแร ที่เก็บน้ําที่ใชในการแตงแร ที่เก็บขังมูลดินทรายที่เกิดจากการแตงแร 

9.4.6 ในกรณีที่มีการขออนุญาตแตงแรในเขตเทศบาล หรือ กรุงเทพมหานคร ตองแสดง
รายละเอียดสภาพแวดลอม และการใชประโยชนที่ดินรอบเขตแตงแร ในรัศมี 500 เมตร โดยแสดง
เปนเอกสารหมายเลข 5.1 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาแลว มีประเด็นขอกฎหมายที่เก่ียวของซึ่งตองขอความเห็นจาก สกม. 
ใหสงเรื่องให สกม. เพ่ือขอขอคิดเห็นดานกฎหมายประกอบการพิจารณาอนุญาตแตงแร และเมื่อ
ไดรับขอคิดเห็นดานกฎหมายที่เก่ียวของแลว ใหดําเนินการตามข้ันตอนที่ 9.5 ตอไป  

9.5 สอพ. สรุปผลการพิจารณาการอนุญาตแตงแร เพ่ือเสนอ อพร. ใหพิจารณาเห็นชอบ
แผนผังและกรรมวิธีประกอบแตงแร โดยดําเนินการ (2 วันทําการ) ดังนี้ 

9.5.1 วิศวกรเหมืองแร/วิศวกร อร. ที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณา 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลรายละเอียดผูย่ืนคําขอ และสรุปผลการพิจารณา พรอมแนบแบบตรวจสอบ
แผนผังและกรรมวิธีแตงแร และเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมด เสนอตอ หก.อร 

9.5.2 หก.อร. ดําเนินการพิจารณาเอกสารตางๆ ในหวัขอ 9.5.1  
− กรณีไมเห็นชอบ หก .อร. สั่งการใหวิศวกรเหมืองแร/วิศวกร อร . ที่ไดรับ

มอบหมาย ดําเนินการแกไข/ปรับปรุงรายงานสรุปผลการพิจารณาใหม 
− กรณีเห็นชอบ หก.อร. สั่งการใหวิศวกรเหมืองแร/วิศวกร อร. ที่ไดรับมอบหมาย 

ลงนามกํากับในชองวิศวกรเหมืองแรของเอกสารแผนผังและกรรมวิธีแตงแรใหครบถวน และจัดทํา
รายงานสรุปผลการพิจารณา เพ่ือเสนอ ผอ.สอพ. และ อพร. พรอมหนังสือแจงผลการพิจารณาให 
จรท. ดําเนินการตอไป 
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9.5.3 ผอ.สอพ. ดําเนินการพิจารณาเอกสารตางๆ ที่ หก.อร. เสนอ  
− กรณีไมเห็นชอบ ผอ.สอพ. สั่งการให อร. ดําเนินการแกไข/ปรับปรุงรายงาน

สรุปผลการพิจารณาใหม 
− กรณีเห็นชอบ ผอ.สอพ. ลงนามในรายงานสรุปผลการพิจารณา และเสนอ อพร. 

เพ่ือให อพร. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแร ทั้งนี้ วิศวรกรเหมืองแร อร. จะ
สําเนาเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ และเก็บรวบรวมในแฟมโรงแตงแร 

9.6 กรณีที ่อพร. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแรแลว สบก. ดําเนินการ
สงหนังสือแจงผลการพิจารณา พรอมเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมด ให จรท. ดําเนินการตอไป กรณีที่ 
อพร. ไมเห็นชอบ อพร. จะสั่งการให สอพ. ดําเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป (1 วันทําการ) 

รวม 6 ข้ันตอน 11 วันทําการ 

10. เอกสารอางอิง 
10.1 ระเบียบกรมฯ วาดวยการออกใบอนุญาตแตงแร การจัดทํา และการเปลี่ยนแปลง หรือ

เพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีแตงแร พ.ศ.2531 
10.2  ระเบียบกรมฯ วาดวยการออกใบอนุญาตแตงแร การจัดทํา และการเปลี่ยนแปลง หรือ

เพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีแตงแร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 
10.3 ระเบียบกรมฯ วาดวยการออกใบอนุญาตแตงแร การจัดทํา และการเปลี่ยนแปลง หรือ

เพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีแตงแร (ฉบับที ่3) พ.ศ.2545 
10.4 แนวปฏิบัติการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแร  

11.  แบบฟอรมท่ีใช 
11.1 คําขอรับใบอนุญาตแตงแร 
11.2  เอกสารแผนผังและกรรมวิธีแตงแร 
11.3 แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ 
11.4  แบบตรวจสอบแผนผังและกรรมวิธีแตงแร 
11.5  ใบตอบรับคําเชิญพบผูประกอบการ 
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12. การควบคุมเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แผนผังและกรรมวิธี
แตงแร 

นายชางเหมืองแร แฟมโรงแตงแร 
ตูงานพิจารณา หองเอกสาร  

10 ป แบงตามจังหวัด 
พื้นที่ 

แบบตรวจสอบแผนผัง
และกรรมวิธีแตงแร 

นายชางเหมืองแร แฟมโรงแตงแร 
ตูงานพิจารณา หองเอกสาร  

10 ป แบงตามจังหวัด 
พื้นที่ 

ทะเบียนงานคําขอ เจาหนาทีธุ่รการ ตูเก็บทะเบียนงาน 
หองธุรการ อร. 

10 ป แบงตามจังหวัด พื้นที่ 

แบบตรวจ
สภาพแวดลอม
สถานที่ขอต้ังเปน
สถานที่แตงแร 

นายชางเหมืองแร แฟมโรงแตงแร 
ตูงานพิจารณา หองเอกสาร  

10 ป แบงตามจังหวัด 
พื้นที่ 

ใบตอบรับการเชิญพบ เจาหนาที่ธุรการ แฟมใบนัดพบผูประกอบการ 
หองธุรการ อร. 

10 ป แบงตามจังหวัด 
พื้นที่ 

 


