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1. ชื่อกระบวนการ 
  การอนุญาต: การประกอบโลหกรรม 
R กระบวนการสรางคุณคา 
£ กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่กําหนดไวอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งเกิดความชัดเจนเก่ียวกับ
ข้ันตอนการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม และใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดในระยะเวลาที่
รวดเร็ว  

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

4. ขอบเขต 
 ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ของ
กลุมอุตสาหกรรมโลหการ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องการขออนุญาต
ประกอบโลหกรรมที่ผูประกอบการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมผานสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดในทองที่มาให กพร. เพ่ือใหสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐานดําเนินการพิจารณา 
การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบพ้ืนที่ การสรุปผลการพิจารณาเสนอตอ อพร. เพ่ือออก
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใหกับผูประกอบการ และการแจงผลการพิจารณาใหอุตสาหกรรมจังหวัด 
ในทองที่ทราบ 

5. คําจํากัดความ 
 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 



คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส: DPIM-VP-002/1 
แกไขครั้งท่ี 00 
วันท่ีบังคับใช: 15 ก.ค. 2552 

 
สํานักอุตสาหกรรม

พ้ืนฐาน การอนุญาต: 
การประกอบโลหกรรม 

หนาท่ี: 3/10 
 
 จรท. หมายถึง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ หรือผูที่อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 สอพ. หมายถึง สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 ผอ.สอพ. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 อล. หมายถึง กลุมอุตสาหกรรมโลหการ 
 หก.อล. หมายถึง หัวหนากลุมอุตสาหกรรมโลหการ 
 สบก. หมายถึง สํานักบริหารกลาง 
 สกม. หมายถึง  สํานักกฎหมาย 
 ผวจ. หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 
 ฝ.พร. หมายถึง ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 การประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุม หมายถึง การประกอบโลหกรรมแรทุกชนิดโดย
กรรมวิธีถลุงแรหรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีอ่ืนใด รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์หรือการผลิต
เหล็กกลาไมวาจะมีปริมาณการผลิตขนาดใด 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 อพร. :  พิจารณาอนุญาตการประกอบโลหกรรม 
 ผูอํานวยการสํานัก :  พิจารณาผลการตรวจสอบประกอบการพิจารณาอนุญาตเพ่ือนําเสนอ

ตอ อพร. 
 หก.อล. :  พิจารณาแผนการตรวจสอบพ้ืนที่ประกอบการพิจารณาแผนผังและ

กรรมวิธีประกอบโลหกรรม และมอบหมายใหวิศวกรโลหการ อล. 
ตรวจสอบพ้ืนที่ รวมทั้งพิจารณาผลตรวจสอบประกอบการพิจารณา
อนุญาต 

 วิศวกรโลหการ อล. :  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม จัดทํา
แผนการตรวจสอบพ้ืนที่ประกอบการพิจารณาแผนผังและกรรมวิธี
ประกอบโลหกรรม ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ และสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้งประสานความรวมมือกับจรท. และผูประกอบการ 
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7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. ความถูกตองและรวดเร็ว 
 

- รอยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 
- รอยละของเร่ืองที่ไมถูกสงกลับ
โดย อพร. 
 

80% 
 

80% 

2. ความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได 
 

- รอยละของคําขอที่ไดรับการ
พิจารณาตามลําดับ 
 

100% 
 
 

- รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
- จํานวนผูรับบริการที่
รองเรียนเกี่ยวกับการ
อนุญาต: การ
ประกอบโลหกรรม 
 

85% 
 
 

0 ราย 
 
 
 
 
 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   

= (จํานวนเรื่องคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ดําเนินการแลวภายในระยะเวลา
การใหบริการที่กําหนด ÷ จํานวนเรื่องคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมทั้งหมด) × 100 

หมายเหตุ ระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด = 30 วันทําการ 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

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

2. รอยละของเรื่องที่ไมถูกสงกลับโดย อพร. 
= (จํานวนเรื่องคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่เสนอตอ อพร. โดย สอพ. เพ่ือ

พิจารณาอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ไมถูกสงกลับโดย อพร. ÷ จํานวนเรื่องคําขอ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่เสนอตอ อพร. โดย สอพ. เพ่ือพิจารณาอนุญาต
ประกอบโลหกรรมทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
80% 60% 65% 70% 75% 80% 
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3. รอยละของคําขอที่ไดรับการพิจารณาตามลําดับ 
= (จํานวนคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ไดมีการสั่งใหดําเนินการโดย หก.อล. 

ตามลําดับ ÷ จํานวนคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมทั้งหมด) × 100 
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. จํานวนผูรับบริการที่รองเรียนเก่ียวกับการอนุญาต: การประกอบโลหกรรม 
= จํานวนรายผูรับบริการที่รองเรียนเก่ียวกับการอนุญาตการประกอบโลหกรรม โดย

รองเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ตของ กพร. ในหมวดขอ
รองเรียน 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
0 ราย 12 ราย 9 ราย 6 ราย 3 ราย 0 ราย 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
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 รวมระยะเวลาการใหบริการ 10 ขั้นตอน 30 วันทําการ 
  หมายเหต ุ   ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
 9.1 สํานักบริหารกลางเปนผูรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและเอกสารประกอบ
คําขอที่ผูประกอบการสงผานมาจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจําทองที่มายัง กพร. และสง
เอกสารทั้งหมดมาที่ สอพ. เพ่ือดําเนินการ โดยเอกสารดังกลาวจะถูกประทับตราลงวันที่รับเอกสาร
ตามระเบียบงานสารบรรณ (1 วันทําการ) 

 9.2 ผอ.สอพ. มอบหมายใหกลุมอุตสาหกรรมโลหการเปนผูดําเนินการ โดย หก.อล. จะ
พิจารณามอบหมายใหวิศวกรโลหการที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองของเอกสารประกอบคําขอที่สงมา พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอรมตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ ในกรณีที่เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหทําหนังสือ
ถึงอุตสาหกรรมจังหวัดประจําทองที่เพ่ือแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการสงเอกสารเพ่ิมเติมหรือแกไข 
พรอมทั้งระบุใหสงเอกสารกลับมายัง กพร. ตามระยะเวลาที่กําหนด (3 วันทําการ) 

 9.3 วิศวกรโลหการทําการตรวจสอบแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมใหมีความถูกตอง
เปนไปตามหลักวิชาการและมีรายละเอียดครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร วาดวยการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม การจัดทํา และการเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2549 ในกรณีการประกอบโลหกรรมที่
ขออนุญาตมีขนาดกําลังการผลิตเขาขายตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ที่ออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหทํา
หนังสือ ถึงอุตสาหกรรมจังหวัดประจําทองที่เพื่อแจงผูยื่นคําขอนําแผนผังและกรรมวิธีประกอบ 
โลหกรรมดังกลาวไปจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือขอความเห็นชอบ (5 วันทําการ) 

 9.4 เมื่อเอกสารครบถวนให สอพ. นัดหมายผูย่ืนคําขอเพ่ือตรวจสอบเขตโลหกรรมประกอบ
แผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมที่ย่ืนขอเพ่ือเปนขอมูลการพิจารณาอนุญาต หากตรวจสอบ
พบวาไมถูกตองใหทําหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดประจําทองที่เพ่ือแจงผูย่ืนคําขอแกไขแผนผัง
และกรรมวิธีประกอบโลหกรรม (5 วันทําการ) 

 9.5 สอพ. นัดหมายผูย่ืนคําขอเพ่ือชี้แจงขอมูลและรายละเอียดของโครงการตอเจาหนาที่
สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน พรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากการประชุมไปปรับปรุงแผนผังและกรรมวิธี
ประกอบโลหกรรมตอไป (3 วันทําการ) 
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 9.6 สอพ. จัดทําสรุปผลการพิจารณาแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมเพ่ือเสนอ  อพร . 
ใหพิจารณาเห็นชอบการนําแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมดังกลาวไปเขากระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชนในเขตพ้ืนที่ตั้งโรงงานประกอบโลหกรรม (กรณีการรับฟงความคิดเห็นให
เปนไปตามแนวปฏิบัติการอนุญาตประกอบโลหกรรมใหเปนไปตามหลักรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) ซึ่งดําเนินการโดย สอจ. (5 วันทําการ) 

 9.7 สบก. ดําเนินการสงแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมให สอจ. เพื่อจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นของชุมชน เพ่ือนําผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นมาใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาอนุญาตประกอบโลหกรรม (1 วันทําการ) 

 9.8 เมื่อไดรับรายงานผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นจาก สอจ. แลว สอพ. ดําเนินการ
จัดทําสรุปผลการพิจารณาทั้งหมดและเสนอตอ อพร. เพ่ือพิจารณาอนุญาตการประกอบโลหกรรม 
ในกรณีที่มีประเด็นขอกฎหมายที่จําเปนจะตองพิจารณาใหสงเรื่องไปยัง สกม. เพ่ือตรวจสอบ
ประเด็นกฎหมายดังกลาว กอนเสนอให อพร. พิจารณาอนุญาต (5 วันทําการ) 

 9.9 เมื่อ อพร. พิจารณาอนุญาตประกอบโลหกรรมแลว สอพ. ดําเนินการออกใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม และทําหนังสือถึง สอจ. เพ่ือแจงผลการพิจารณา (1 วันทําการ) 

 9.10 สบก. สงหนังสือแจงผลการพิจารณาให สอจ. ทราบ และกรณีที่ อพร. พิจารณาอนุญาต
ประกอบโลหกรรม สบก. ดําเนินการสงใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให สอจ. 1 ชุด และใหผูรับ
ใบอนุญาต 1 ชุด (1 วันทําการ) 

 รวมระยะเวลาการดําเนินการ 10 ข้ันตอน 30 วันทําการ 

10. เอกสารอางอิง 
 10.1 ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร วาดวยการออกใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม การจัดทํา และการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม 
พ.ศ. 2549 
 10.2 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
 10.3 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
 10.4 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 10.5 แนวปฏิบัติการอนุญาตประกอบโลหกรรมใหเปนไปตามหลักรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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11.  แบบฟอรมท่ีใช 
 11.1 ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 11.2 แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 11.3 บันทึกตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ 
 11.4 บันทึกรายงานการตรวจสอบโรงงานประกอบโลหกรรม  

12. การควบคุมเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

เอกสารประกอบใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ไดแก 
1. ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
2. เงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม 
3. แผนผังและกรรมวิธี

ประกอบโลหกรรม 
4. เอกสารประกอบคําขอ

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

 
 

หก.อล. 
หก.อล. 

 
หก.อล. 

 
หก.อล. 

 
 

ตูเอกสารของ อล. 
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