(ร่าง)

ร่าง ณ วันที่ 10 ส.ค. 2560 ชุด อพร.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกาหนดราคาตลาดแร่
รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินการชาระค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารจั ด เก็ บ
ค่าภาคหลวงแร่ การกาหนดราคาตลาดแร่ รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินการชาระค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ราคาตลาดแร่” หมายความว่า ราคาแร่ที่มีการซื้อขายกัน โดยการกาหนดตลาดของแร่เป็นไปตาม
วิธีการกาหนดราคาตลาดของแร่ ตามประกาศฉบับนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกาหนดราคาตลาดแร่ที่อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แต่งตั้ง เพื่อทาหน้าที่พิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงราคาประกาศแร่
กาหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
"ปี" หมายความว่า ปีปฏิทิน
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
------------------------------ข้ อ ๕ การเรี ย กเก็ บ ค่ า ภาคหลวงแร่ ให้ เรี ย กเก็ บ ตามชนิ ด สภาพร้ อ ยละของโลหะหรื อ ของ
สารประกอบในแร่ หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละสามสิบของราคาตลาด
ข้อ ๖ สภาพร้อยละของโลหะหรือของสารประกอบในแร่หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ของแร่
แต่ละชนิด ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ วิธีการกาหนดราคาตลาด การใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน
การคานวณราคาตลาด และวิธีการควบคุมการชาระค่าภาคหลวงแร่ ให้กาหนดตามประกาศฉบับนี้

หมวดที่ ๒
ตลาดของแร่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
------------------------------ข้อ ๗ วิธีการกาหนดตลาดของแร่ ให้กาหนดตลาดที่มีการซื้อขายแร่ชนิดนั้นๆ ตามความเหมาะสมที่มี
การซื้อขายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อ ๘ การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคานวณราคาตลาดของแร่ ให้กาหนดดังนี้
(๑) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักระหว่างธนาคาร ล่าสุดจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เป็นเกณฑ์ในการคานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
(๒) ในกรณีที่ไม่อาจถืออัตราแลกเปลี่ยนตาม (๑) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิช ย์ที่มีสานั กงานใหญ่ ตั้งอยู่ ในประเทศไทยอย่างน้อย ๓ แห่ ง เป็นเกณฑ์ในการคานวณอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกาหนดราคาตลาดแร่
------------------------------ข้อ ๙ ให้ อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร่ แต่ งตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่ า
“คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกาหนดราคาตลาดแร่” มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เสนอความเห็นเพื่อกาหนดตลาดของแร่
๒) เสนอความเห็นเพื่อกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
๓) เสนอความเห็นเพื่อประกาศราคาแร่
๔) เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาปรับปรุงการใช้ตลาดแร่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของแร่ ให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มอบหมาย
หมวดที่ ๔
การกาหนดราคาตลาดแร่
------------------------------ข้อ ๑๐ ให้กาหนดราคาตลาดของแร่แต่ละชนิด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๑๐.๑ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว และแร่สังกะสี
ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน โดยถือราคาโลหะในแร่ตามตลาดของแร่ที่อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ เป็นราคาประกาศ
๑๐.๒ แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์
ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน โดยถือราคาตลาดของแร่ ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ เป็นราคาประกาศ

๑๐.๓ แร่ทองคาหรือเงิน
(ก) ให้ประกาศเป็นราคาต่อกรัมของทองคาหรือเงินบริสุทธิ์ โดยถือราคาตลาดของแร่
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ เป็นราคาประกาศ
(ข) เมื่อใดราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศครั้งหลังสุดเกิน หนึ่งบาทของ
ทองคาหรือเงินบริสุทธิ์ให้ประกาศใหม่
๑๐.๔ แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่
ให้ ป ระกาศเป็ น ราคาต่อ หนึ่ งเมตริก ตัน โดยให้ ถื อราคาตลาดของแร่แทนทาไลท์ ที่ มี
ตันตาลั มเพนตอกไซด์ในแร่ร้อยละสามสิบ ครั้งหลังสุด โดยถือราคาในตลาดของแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ เป็นราคาประกาศ
๑๐.๕ ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์ หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์ หรือทั้งสองชนิดรวมกัน
(ก) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาเฉลี่ยของแร่แทนทาไลท์ที่มี
ตันตาลัมเพนตอกไซด์ในแร่ร้อยละสามสิบครั้งหลังสุด โดยถือราคาในตลาดของแร่ ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ ซึ่งได้หักค่าถลุงตามเปอร์เซ็นต์ของตันตาลัมเพนตอกไซด์ตามที่ อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศกาหนด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑) สาหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินร้อยละห้าให้คิดราคาที่ร้อยละห้า
๒) สาหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละแปดให้คิด
ราคาที่ร้อยละแปด
๓) สาหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละแปดขึ้นไป ให้คิดราคาที่ร้อย
ละสิบสาม
๑๐.๖ โลหะแคดเมียม
ราคาโลหะแคดเมียม ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตัน โดยถือราคาตลาดเฉลี่ยใน
รอบหนึ่งเดือนของโลหะแคดเมียมที่มีแคดเมียมไม่ต่ากว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้า โดยถือราคาในตลาดของ
แร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ เป็นราคาประกาศ
๑๐.๗ แร่หินอ่อนและแร่หินประดับ
(ก) ราคาแร่หินอ่อนและแร่หินประดับ ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร โดย
ให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยในรอบหนึ่งปีของราคาซื้อขายหินบล็อกของแร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ โดยถือราคา
ในตลาดของแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ เป็นราคาประกาศ
๑๐.๘ แร่รัตนชาติ
(ก) ให้ อ ธิ บ ดี ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร่ ป ระกาศประเมิ น มู ล ค่ าแร่
รัตนชาติในแต่ละท้องที่ที่มีการออกประทานบัตรหรือพื้นที่ที่เคยมีประทานบัตร
การประเมินมูลค่าแร่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอามูลค่าเฉลี่ยของแร่รัตนชาติที่พึงทาเหมือง
ได้ในที่ดินหนึ่งไร่ในแต่ละท้องที่เป็นเกณฑ์ประเมิน หรือวิธีตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่เห็นชอบ
๑๐.๙ แร่ดินขาว
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศประเมิน ราคาแร่ดินขาว
โดยให้ถือเอาราคาถัว เฉลี่ยของผู้ซื้อแร่ดินขาวตามชนิดและคุณภาพและการใช้งาน หรือวิธีตามที่อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ

๑๐.๑๐ แร่ชนิดอื่น
(ก) กรณีนาเข้าและส่งออก
ราคาแร่ ช นิ ด อื่ น นอกจากที่ ระบุ ใน 1๑.๑ ถึ ง 1๑.๙ และแร่ ที่ มี ก ฎกระทรวงหรื อ
ประกาศกระทรวงกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตัน ตามชนิดและสภาพของแร่นั้น
โดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อขายกัน ณ ด่านศุลกากรของประเทศไทย ครั้งหลังสุด
(ข) กรณีใช้ภายในประเทศ
สาหรับ แร่ที่ผลิตขายเพื่ออุตสาหกรรม ประดิษฐกรรม หรือพลั งงาน ภายในประเทศ
นอกจากโลหกรรมให้ประกาศโดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อภายในประเทศของผู้ใช้แร่ตามชนิดและสภาพ
ของแร่นั้น
ข้ อ ๑๑ เมื่ อ มี แ ร่ ช นิ ด ใดที่ ไม่ เคยมี ร าคาประกาศหรื อ ไม่ มี ก ารซื้ อ ขายมาก่ อ น ให้ อ ธิ บ ดี ก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้พิจารณากาหนดราคาประกาศแร่นั้น
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแร่ทรี่ ะบุในข้อ 1๐ ให้เป็นดังนี้
๑) เมื่อ ใดแร่ ช นิ ด ใดในสภาพใดที่ ได้ ประกาศราคาครั้งหลั งสุ ด ต่ากว่าห้ าร้อยบาทต่อ หนึ่ ง
เมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหก
๒) เมื่อใดแร่ชนิดใดในสภาพใดที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุด ตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละห้า
๓) เมื่อใดแร่ชนิดใดในสภาพใดที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุด ตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปจนถึง
ห้าพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสี่
๔) เมื่อใดแร่ชนิดใดในสภาพใดที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุด ตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสองหนึ่ง ให้
ประกาศใหม่
๕) เมื่อใดแร่ชนิดใดในสภาพใดที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุด ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่ งแสนบาทต่อหนึ่ งเมตริกตัน มีราคาเพิ่ มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้น เกินร้อยละหนึ่ ง ให้
ประกาศใหม่
๖) เมื่อใดแร่ชนิดใดในสภาพใดที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุด ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปจนถึง
ห้าแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละศูนย์จุดสอง ให้
ประกาศใหม่
๗) เมื่อ ใดแร่ ช นิ ดใดในสภาพใดที่ ได้ป ระกาศราคาครั้งหลั งสุ ด ตั้งแต่ห้ าแสนบาทต่ อหนึ่ ง
เมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง ให้ประกาศใหม่
ทั้งนี้ มิให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับแร่ทองคา แร่เงิน แร่หินอ่อน แร่หินประดับ และแร่รัตนชาติ
หมวดที่ ๕
วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่
------------------------------ข้อ ๑๓ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ ให้กาหนดดังนี้
(1) การชาระค่าภาคหลวงแร่ดีบุก ให้ เรียกเก็บตามส่วนเนื้อดีบุกที่แท้จริง โดยถือตามผล
วิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ ของโรงถลุงดีบุก หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์

ในกรณีที่ยังมิได้ทาการวิเคราะห์แร่ดีบุก ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อดีบุกเจ็ดสิ บสองส่วนใน
ร้อยส่วน เว้นแต่แร่ดีบุกรายใดที่ มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อดีบุกไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน หรือไม่เกินสามสิบ
ห้าส่วนในร้อยส่วน ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ดีบุกรายนั้น ๆ มีเนื้อดีบุกห้าสิบส่วนในร้อยส่วน หรือสามสิบห้า
ส่วนในร้อยส่วน แล้วแต่กรณี
(2) การชาระค่าภาคหลวงแร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่ ให้เรียกเก็บตามส่วน
สารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ โดยถือตามผลวิเคราะห์ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หรือสถาบันหรือหน่วยงานทีก่ รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์
ในกรณีที่ยังมิได้ทาการวิเคราะห์แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่ ให้ถือเกณฑ์ไว้
ก่อนว่า มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกิน ยี่สิบส่วนในร้อยส่วน เว้นแต่แร่ดังกล่าวรายใดมีหนังสือ
รับรองว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ ไม่เกินยี่สิบส่วนในร้ อยส่วน หรือไม่เกินสิบส่วนในร้อยส่วน ให้
ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่รายนั้ น ๆ มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ยี่สิ บส่ วนในร้อยส่วน หรือสิบส่วนใน
ร้อยส่วนแล้วแต่กรณี
(3) การชาระค่าภาคหลวงตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์ หรือ ตันตาลัมเพนตอกไซด์
หรือทั้งสองชนิดรวมกัน ให้เรียกเก็บ ตามราคาที่ กาหนดไว้ในหมวด ๔ ข้อ ๑๐.๕ โดยถือตามผลวิเคราะห์
สารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์
ในกรณีที่ยังมิได้วิเคราะห์ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์ หรือ ตันตาลัมเพนตอกไซด์ หรือ
ทั้งสองชนิดรวมกันอยู่ ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อน ว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์สิบสามส่วนในร้อยส่วน เว้น
แต่ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือ ตันตาลัมเพนตอกไซด์ หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่ รายใดที่มีหนัง
หนั งสื อรับ รอง ว่ามีส ารประกอบตัน ตาลั ม เพนตอกไซด์ไม่เกิน แปดส่ ว น ในร้อยส่ ว นหรือไม่เกิน ห้ าส่ วนใน
ร้อยส่วน ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสอง ชนิด
รวมกันอยู่รายนั้น ๆ มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์แ ปดส่วนในร้อยส่วนหรือห้าส่วนในร้อยส่วน แล้วแต่
กรณี
(4) การชาระค่าภาคหลวงแร่ตะกั่ว ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อตะกั่วที่แท้จริง โดยถือตามผล
วิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสถาบันหรือหน่วยงานทีก่ รมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์
ในกรณีที่ยังมิได้ทาการวิเคราะห์แร่ตะกั่ว ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อตะกั่ว แปดสิบส่วนใน
ร้อยส่วน เว้นแต่แร่ตะกั่วรายใดที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อตะกั่วไม่เกินหกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน หรือไม่เกินห้า
สิบส่วนในร้อยส่วน หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ตะกั่วรายนั้น ๆ มีเนื้อตะกั่ว
หกสิบห้าส่วน ในร้อยส่วน หรือห้าสิบส่วนในร้อยส่วน หรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน แล้วแต่กรณี
(5) การชาระค่าภาคหลวงแร่สังกะสี ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อสังกะสีที่แท้จริง โดยถือตามผล
วิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสถาบันหรือหน่วยงานทีก่ รมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์
ในกรณีที่ยังมิได้ทาการวิเคราะห์แร่สังกะสีให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อสังกะสีห้าสิบส่วนใน
ร้อยส่วน เว้นแต่แร่สังกะสีรายใดที่ มีหนั งสือรับรองว่ามี เนื้อสังกะสีไม่เกินสี่สิบส่ วนในร้อยส่วน หรือไม่เกิน
สามสิ บ ส่ ว นในร้อยส่ วน ให้ ถือเกณฑ์ไว้ ก่อนว่าแร่สั งกะสี รายนั้น ๆ มีเนื้อสังกะสีสี่ สิ บส่ วนในร้อยส่ วนหรือ
สามสิบส่วนในร้อยส่วน แล้วแต่กรณี

(6) การชาระค่าภาคหลวงแร่ทองคา ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อของทองคาบริสุทธิ์ โดยถือตาม
ผลวิเคราะห์ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสถาบัน หรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์
ในกรณีที่ยังมิได้ทาการวิเคราะห์แร่ทองคา ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้ อทองคาบริสุทธิ์แปดสิบ
ส่วนในร้อยส่วน เว้นแต่แร่ทองคารายใดที่มี หนังสือรับรองว่ามีเนื้อทองคาบริสุทธิ์ไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ทองคารายนั้น ๆ มีเนื้อทองคาบริสุทธิ์ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน
(๗) การชาระค่าภาคหลวงแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ ให้เรียกเก็บตามส่วนของสารประกอบ
ทังสติกออกไซต์ (WO3) ที่แท้จริงโดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
สถาบันหรือหน่วยงานทีก่ รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์
ในกรณี ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ท าการวิ เคราะห์ แ ร่ ช นิ ด ที่ มี ทั ง สติ ก ออกไซด์ ให้ ถื อ เกณฑ์ ไว้ ก่ อ นว่ า มี
สารประกอบทั ง สติ ก ออกไซด์ (WO3 ) หกสิ บ ห้ า ในร้ อ ยส่ ว น เว้ น แต่ แ ร่ ช นิ ด ที่ มี ทั งสติ ก ออกไซด์ รายใดที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ออกหนังสือรับรองว่ามีสารประกอบทังสติกออกไซด์ (WO3) ไม่เกิน
ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน หรือไม่เกินสามสิบห้ าส่ วนในร้อยส่วน ให้ ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ชนิดที่มีทังสติ กออกไซด์
รายนั้น ๆ มีสารประกอบทังสติกออกไซด์ (WO3) ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน หรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี
(๘) การชาระค่าภาคหลวงแร่หินอ่อนหรื อแร่หินประดับ ให้ เรียกเก็บตามปริมาณแร่ที่ผู้ถือ
ประทานบัตรพึงจะได้จากการทาเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจานงว่าจะทา
เหมือง
การเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน หรื อแร่หิ นประดับ ให้ เรียกเก็บล่วงหน้าก่อนการทา
เหมืองเป็นรายปี ปีละสองงวด โดยให้ชาระงวดที่หนึ่งภายในวันที่ 31 มกราคม และชาระงวดที่สองภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคมของปีนั้น
การแสดงความจานงว่าจะทาเหมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือแสดงเขตที่จะทาเหมือง
และปริมาณของแร่ที่พึงจะได้จากการทาเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ในเวลาชาระค่าภาคหลวงแร่แต่ละงวด
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจานงไว้
ผู้ ถื อ ประทานบั ต รท าเหมื อ งได้ ป ริ ม าณของแร่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงจากที่ แ สดงความจ านงไว้ ให้ เรี ย กเก็ บ
ค่ า ภาคหลวงแร่ เพิ่ ม หรื อ คื น ค่ า ภาคหลวงแร่ ต ามส่ ว นของปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง แล้ ว แต่ ก รณี
การคืนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับการชาระค่าภาคหลวงแร่ล่วงหน้าในงวดถัดไป
(9) การช าระค่าภาคหลวงแร่รัตนชาติ ให้ เรียกเก็บ ค่าภาคหลวงแร่รัตนชาติเป็นรายปี
โดยคิดตามเนื้อที่ที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจานงว่าจะทาเหมืองในปีนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถือประทานบัตรทาเหมืองเกินเขตที่ได้แสดงความจานงไว้ ภายในเขต
ประทานบัตร ให้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่รัตนชาติสาหรับเนื้อที่ส่วนที่เกินจากเขตที่ได้แสดงความจานงจะทา
เหมืองด้วย
การแสดงความจานงว่าจะทาเหมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือและแสดงเขตที่จะทา
เหมืองในปี นั้น ไว้ในเขตประทานบั ตร และให้ยื่นต่อ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่ในเวลาชาระ
ค่าภาคหลวงแร่
การเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่รัตนชาติ ให้เรียกเก็บล่วงหน้า ในแต่ละปี โดยให้ชาระภายใน
วั น ที่ ๓๑ มกราคมของปี นั้ น หรื อ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท าเหมื อ งแร่ รั ต นชาติ
ต่อเจ้าพนั กงานอุตสาหกรรมแร่ ป ระจาท้องที่ โดยอาจผ่อนผั นให้ ช าระเป็นสองงวดโดยมีธนาคารเป็นผู้ ค้า
ประกันได้

ในกรณี แร่รัตนชาติที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ ให้เรียกเก็บจากมูลค่า
ของแร่รัตนชาติทอี่ ธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
ข้อ ๑๔ การชาระค่าภาคหลวงแร่จากการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่ แจ้งปริมาณแร่ที่ได้และชาระค่าภาคหลวงแร่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่และราคาประกาศแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
ยกเว้น การชาระค่าภาคหลวงแร่รัตนชาติที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยให้ใช้ราคาประกาศแร่ร้อยละ
ห้าสิบของราคาประกาศแร่ตามวรรคแรก และการชาระค่าภาคหลวงแร่รัตนชาติที่ได้จากการร่อนแร่ให้ชาระ
ค่าภาคหลวงแร่ในอัตราร้อยละศูนย์
ข้อ ๑๕ ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ผู้แจ้งการร่อนแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรม หรื อผู้ รับ ใบอนุ ญ าตครอบครองแร่ก รณี พิ เศษเฉพาะราย ให้ ยื่ น ช าระ
ค่าภาคหลวงต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ดังนี้
๑) แร่ที่ กาหนดไว้ในประทานบัตรรวมถึงแร่อื่น ที่ เป็น ผลพลอยได้จากการทาเหมืองให้ ช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่
๒) แร่ที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่หรือตะกรันที่มีแร่ชนิ ดอื่นเจือปนอยู่ปริมาณที่อธิบกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กาหนด ให้ชาระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตแต่ง
แร่หรือเขตโลหกรรม
๓) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตครอบครองแร่ แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกรณีพิเศษเฉพาะราย
แร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ ให้ชาระค่าภาคหลวงให้ครบถ้วนก่อนการขนแร่ออกไปซื้อขาย
การแจ้งปริมาณที่ขอชาระค่าภาคหลวงแร่ ให้ตรวจสอบเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หาก
มีเหตุที่ควรสงสัยว่าการแจ้งปริมาณแร่ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อน ถ้าพบว่ามีการแจ้งปริมาณแร่
ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ไม่เกินปริมาณที่ตรวจพบ
ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ
ให้ผู้ขอชาระค่าภาคหลวงแร่ ต้องวางเงินประกันหรือจะให้ธนาคารที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้ค้าประกัน การชาระค่าภาคหลวงแร่โดยให้ครอบคลุมทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละ
ชนิดที่รวมกันอยู่ก่อนนาไปทาการแต่งหรือประกอบโลหกรรม แล้วแต่กรณี
หมวดที่ ๖
วิธีการประเมินการชาระภาคหลวงแร่
------------------------------ข้อ ๑๖ การประเมินการชาระค่าภาคหลวงแร่ สาหรับแร่ทุกชนิดให้ใช้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ดังนี้
(๑) การประเมินจากรายงานเอกสาร ได้แก่ รายงานการทาเหมืองตามมาตรา ๖๘ (๑๒) รายงาน
การซื้อ การขาย การเก็บ การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม และการใช้แร่ตามมาตรา ๑๐๑ รายงานการแต่ง
แร่ตามมาตรา ๑๐๗ รายงานการประกอบโลหกรรมตามมาตรา ๑๑๒ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี
(๒) การประเมิ น เชิ งวิ ศ วกรรม ได้ แ ก่ การประเมิ น จากข้ อ มู ล การใช้ วั ต ถุ ร ะเบิ ด เครื่ อ งจั ก ร
พลังงานไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ แล้วแต่กรณี

(๓) การประเมินจากค่าพลังงานไฟฟ้า
กรณีเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องผ่านกระบวนการโม่ บด และย่อย
หิน ให้จัดเก็บจากเหมือง โดยนอกจาก (๑) แล้วให้ประเมินปริมาณที่จะชาระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงาน
ไฟฟ้าของโรงโม่หิ น ที่ใช้ในการโม่หิ น ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด ตามส าเนา
ใบเสร็จการชาระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ปริมาณที่ขอชาระค่าภาคหลวง
ต้องสอดคล้องกับการผลิตของเหมือง
(๔) การประเมินจากภาพถ่ายที่ได้จากการทางานของอากาศยานไร้คนขับ
กรณี เหมื อ งหิ น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ อุ ต สาหกรรมปู น ซี เมนต์ และเหมื อ งถ่ า นหิ น ให้ จั ด ท า
ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ โดยแสดงพื้นที่หน้าเหมืองที่ผลิตแร่ได้และปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
รายงานการทาเหมืองแร่ประจาเดือนนั้นๆ ทั้งนี้ให้แนบภาพถ่ายดังกล่าวมาพร้อมกับ การชาระค่าภาคหลวงแร่
เว้นแต่การบันทึกภาพถ่ายไม่สามารถทาได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวย (การประเมินเพื่อชาระ
ค่าภาคหลวง ให้ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งใน “ระเบียบกรมทรัพย์ปี 2545” ให้เขียนในแนวทางคล้ายๆ
กัน เรื่องการชาระล่วงหน้า)
(๕) การประเมินจากลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของหินและความแตกร้าวของหิน
กรณีหินอ่อนและหินประดับ ให้ประเมินตัวคูณผลิตผล (Yield) เพื่อใช้ในการคานวณปริมาตร
ที่สามารถตัดบล็อกได้ จากปริมาตรที่รังวัดได้ในรอบระยะเวลาหกเดือน
(๖) การประเมินจากพื้นที่ทาเหมือง
กรณีแร่รัตนชาติ ให้ประเมินตามเนื้อที่เป็นไร่ที่ผู้ถือประทานบัตรทาเหมืองในปีนั้น เศษของไร่
ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(๗) วิธีการอื่นนอกเหนือจาก (๑) – (๖) ให้การประเมิน เป็นไปตามวิธีที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
หมวดที่ ๗
วิธีการตรวจสอบการชาระภาคหลวงแร่
------------------------------ข้อ ๑๙ การตรวจสอบการชาระค่าภาคหลวงแร่ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(๑) การตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีวิทยาโครงสร้าง การกาเนิดแร่ ชนิดของแร่และ
ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่
(๒) การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการทาเหมืองแร่ แผนผังโครงการทาเหมืองแร่ บัญชีขุดแร่ได้
บัญชีแต่งแร่ ข้อมูลการขอครอบครองแร่ บัญชีซื้อแร่ ข้อมูลจากผู้ใช้แร่ รวมทั้งข้อมูลทางวิศวกรรมและเอกสาร
ราชการอื่นใดหรือรายงานต่างๆ ที่เห็นสมควร กับปริมาณที่ชาระค่าภาคหลวงแร่
(๓) การตรวจสอบโดยการรังวัด ให้ตรวจสอบจากข้อมูลการรังวัดปริมาตรหน้าเหมือง ปริมาตรกอง
แร่ หิน ดิน ทรายที่เกิดจากทาเหมือง ซึ่งการรังวัดให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกาหนดเขตคาขอตามพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2560
(๔) การตรวจสอบโดยการชั่งน้ าหนัก ให้ ตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้จากการชั่งน้าหนัก โดยการใช้
เครื่องชั่งที่ได้รับการสอบเทียบและรับรองตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

(๕) การตรวจสอบค่าตัวคูณผลิตผล (Yield) สาหรับเหมืองหินอ่อนและหินประดับ ตามข้อ ๑๖ (๕)
ให้ตรวจสอบโดยการรังวัดปริมาตรหินหน้าเหมืองเทียบกับปริมาตรหินที่ เป็นรูปทรงได้ ในช่วงเวลาหนึ่งปีและ
ให้ตรวจสอบเป็นรายปี
(๖) การตรวจสอบผลวิเคราะห์แร่ ให้ดาเนินการชักตัวอย่างแร่และวิเคราะห์หาองค์ประกอบในตัวอย่าง
แร่ เพื่อตรวจสอบการชาระค่าภาคหลวงแร่ด้วย
(๗) วิธีการอื่น นอกเหนือจาก (๑) – (๖) ให้ การตรวจสอบเป็นไปตามวิธีที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
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