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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่   

การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ราคาตลาดแร่”  หมายความว่า  ราคาแร่ที่มีการซื้อขาย  โดยการกําหนดตลาดของแร่ 

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา่  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
“มูลค่าแร่”  หมายความว่า  ปริมาณแร่คูณด้วยราคาตลาดของแร่ตามที่อธิบดีกําหนด 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รักษาการตามประกาศน้ี  และให้มี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ให้เรียกเก็บตามชนิด  สภาพร้อยละของโลหะหรือของ
สารประกอบในแร่  หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละสามสิบของราคาตลาด   

ข้อ ๖ สภาพร้อยละของโลหะหรือของสารประกอบในแร่หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหน่ึง  
ของแร่แต่ละชนิด  ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  วิธีการกําหนดราคาตลาด  การใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในการคํานวณราคาตลาด  และวิธีการควบคุมการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
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หมวด  ๒ 
ตลาดของแร่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
 

ข้อ ๗ วิธีการกําหนดตลาดของแร่  ให้กําหนดตลาดที่มีการซื้อขายแร่ชนิดนั้น ๆ  ตามความ
เหมาะสมที่มีการซื้อขายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ ๘ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคํานวณราคาตลาดของแร่   
ให้กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักระหว่างธนาคารล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

(๒) ในกรณีที่ไม่อาจถืออัตราแลกเปลี่ยนตาม  (๑)  ได้  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย  ๓  แห่งเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๙ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่
และกําหนดราคาตลาดแร่”   

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านกฎหมายว่าด้วยแร่  ธรณีวิทยาแหล่งแร่  วิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรมโลหการ  เศรษฐศาสตร์  
และสารสนเทศด้านแร่  โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางด้านการประกอบธุรกิจแร่  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
ในการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือมีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สองปีนับถึงวันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว 

(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ เ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจแร่  รวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจดังกล่าวโดยได้รับค่าตอบแทน   

(๓) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
พิจารณาราคาแร่และการกําหนดราคาตลาดแร่ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่  มีอํานาจหน้าที่ในการ
เสนอความเห็นต่ออธิบดี  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดตลาดของแร่ 
(2) การประกาศราคาแร่ 
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(3) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(๔) การพิจารณาปรับปรุงการใช้ตลาดแร่  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดของแร่  ให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๑1 ราคาตลาดของแร่แต่ละชนิด  ให้กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แร่ดีบุก  แร่ตะก่ัว  และแร่สังกะสี 
 (1.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (1.2) ราคาประกาศให้ถือราคาโลหะในแร่ตามตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์   
 (2.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (2.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๓) แร่ทองคําหรือเงิน   
 (๓.๑) ให้ประกาศเป็นราคาต่อกรัมของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ 
 (3.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
 (๓.3) เม่ือใดราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศคร้ังหลังสุดเกินหนึ่งบาท 

ของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ให้ประกาศใหม่ 
(๔) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่   
 (4.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาตลาดของแร่แทนทาไลท์ที่มี 

ตันตาลัมเพนตอกไซด์ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด 
 (4.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๕) ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์  หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  หรือทั้งสองชนิดรวมกัน  

ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาเฉล่ียของแร่แทนทาไลท์ที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ 
ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด  ส่วนราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบซึ่งได้หักค่าถลุง
ตามเปอร์เซ็นต์ของตันตาลัมเพนตอกไซด์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (๕.๑) สําหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินร้อยละห้า  ให้คิดราคาที่ร้อยละห้า 
 (๕.๒) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละแปด 

ให้คิดราคาที่ร้อยละแปด 
 (๕.๓) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละแปดข้ึนไป  ให้คิดราคา 

ที่ร้อยละสิบสาม 
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(๖) โลหะแคดเมียม 
 (6.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตัน  โดยถือราคาตลาดเฉล่ียในรอบหน่ึงเดือน

ของโลหะแคดเมียมที่มีแคดเมียมไม่ต่ํากว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้า 
 (6.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๗) แร่หินอ่อนและแร่หินประดับ   
 (7.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยในรอบหนึ่งปี

ของราคาซื้อขายหินบลอ็กของแร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ   
 (7.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๘) แร่รัตนชาติ 
 (๘.๑) ให้อธิบดีประกาศประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติในแต่ละท้องที่ที่มีการออกประทานบัตร

หรือพื้นที่ที่เคยมีประทานบัตร 
 (๘.๒) การประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติ  ให้ถือเอามูลค่าเฉล่ียของแร่รัตนชาติที่พึงทําเหมืองได้

ในที่ดินหนึ่งไร่ในแต่ละท้องที่เป็นเกณฑ์ประเมิน  หรือวิธีการตามที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๙) แร่ดินขาว 
 ให้อธิบดีประกาศประเมินราคาแร่ดินขาว  โดยให้ถือเอาราคาถัวเฉล่ียของผู้ซื้อแร่ดินขาว

ตามชนิดและคุณภาพและการใช้งาน  หรือตามวิธีการที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๑๐) แร่ชนิดอื่น ๆ   

 (๑๐.๑) สําหรับแร่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรให้ประกาศเป็นราคา 
ต่อหนึ่งเมตริกตันตามชนิดและสภาพของแร่นั้น  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียที่ซื้อขายกัน  ณ  ด่านศุลกากร
ของประเทศไทยครั้งหลังสุด 

 (๑๐.๒) สําหรับแร่ที่ผลิตขายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร  นอกจากการโลหกรรม  
ให้ประกาศโดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียที่ซื้อภายในประเทศของผู้ใช้แร่ตามชนิดและสภาพของแร่นั้น   

ข้อ ๑2 กรณีแร่ชนิดใดที่ ไม่เคยมีราคาประกาศหรือไม่มีการซื้อขายมาก่อน  ให้อธิบดี 
เป็นผู้พิจารณากําหนดราคาประกาศแร่นั้น   

ข้อ ๑3 การเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแร่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  11  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดต่ํากว่าห้าร้อยบาทต่อหนึ่ง
เมตริกตันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหกให้ประกาศใหม่   

(๒) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าร้อยบาทข้ึนไปจนถึง
หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละห้า 
ให้ประกาศใหม่   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป 
จนถึงห้าพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสี่ 
ให้ประกาศใหม่   

(๔) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าพันบาทข้ึนไป 
จนถึงหนึ่งหม่ืนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสอง
ให้ประกาศใหม่ 

(๕) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหน่ึง 
ให้ประกาศใหม่ 

(๖) เ ม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งแสนบาท   
ขึ้นไปจนถึงห้าแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละ  
ศูนย์จุดสองให้ประกาศใหม่ 

(๗) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  
มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งให้ประกาศใหม่ 

ทั้งนี้  มิให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับชนิดแร่ทองคํา  เงิน  หินอ่อน  หินประดับ  และแร่รัตนชาติ 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑4 วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุก  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อดีบุกที่แท้จริงโดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือของโรงถลุงดีบุกหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อดีบุกเจ็ดสิบสองส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อดีบุกไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ดีบุกรายนั้นมีเนื้อดีบุกห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(2) แร่ตะก่ัว  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนเนื้อตะก่ัวที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิ เคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อตะก่ัวแปดสิบส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายใดที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อตะก่ัวไม่เกินหกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  
หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ตะก่ัวรายนั้นมีเนื้อตะก่ัวหกสิบห้าส่วน 
ในร้อยส่วนหรือห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) แร่สังกะสี  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อสังกะสีที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่สังกะสีให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อสังกะสีห้าสิบส่วน 
ในร้อยส่วน  ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อสังกะสีไม่เกินสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่สังกะสีรายน้ัน  มีเนื้อสังกะสีสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบส่วน 
ในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(4) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้เรียกเก็บตามส่วนของสารประกอบทังสติกออกไซต์  (WO3)  
ที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน 
หรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  หกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่รายที่มีหนังสือรับรองว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์รายนั้นมีสารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี 

(5) แร่ทองคํา  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อของทองคําบริสุทธิ์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ทองคํา  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ 
แปดสิบส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่แร่ทองคํารายใดที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ไม่เกินห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ทองคํารายนั้น ๆ  มีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน 

(6) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่ รวมกันอยู่  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนสารประกอบ   
ตันตาลัมเพนตอกไซด์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน
หรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ 
ไว้ก่อนว่า  มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วน  ยกเว้นรายใดมีหนังสือรับรอง
ว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสิบส่วนในร้อยส่วน 
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่รายนั้นมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์
ย่ีสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสิบส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(7) แร่ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกัน   
ให้เรียกเก็บตามราคาที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑1  (๕)  โดยถือตามผลวิเคราะห์สารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้วิเคราะห์ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  
หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์สิบสามส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่รายใด 
ที่มีหนังสือรับรองว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินแปดส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินห้าส่วน 
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิด
รวมกันอยู่รายนั้นมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์แปดส่วนในร้อยส่วนหรือห้าส่วนในร้อยส่วน 
แล้วแต่กรณี   

(๘)  แร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ  ให้เรียกเก็บตามปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตร  พึงจะได้จาก
การทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองและให้ 
เรียกเก็บล่วงหน้าก่อนการทําเหมืองเป็นรายปี ๆ  ละสองงวด  โดยให้เรียกเก็บงวดที่หนึ่งภายในวันที่   
31  มกราคม  และงวดที่สองภายในวันที่  31  กรกฎาคมของแต่ละปี 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือแสดงเขตที่จะทําเหมืองและ
ปริมาณของแร่ที่พึงจะได้จากการทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่  1  มกราคมของปีนั้น  
และให้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ในแต่ละงวด   

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้  
ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองได้ปริมาณของแร่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่แสดงความจํานงไว้ให้เรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่เพิ่มหรือคืนค่าภาคหลวงแร่ตามส่วนของปริมาณที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงแล้วแต่กรณี   
การคืนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ล่วงหน้าในงวดถัดไป 

(9) แร่รัตนชาติ  ให้เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี  และให้ผู้ถือประทานบัตรชําระภายในวันที่  
๓๑  มกราคมของทุกปีหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทําเหมือง  โดยคิดตามเนื้อที่ 
ที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้ภายในเขตประทานบัตรว่าจะทําเหมืองในปีนั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองเกินเนื้อที่ที่ได้แสดงความจํานงไว้ภายใน 
เขตประทานบัตร  ให้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่สําหรับเนื้อที่ในส่วนที่เกินจากเขตที่ได้แสดงความจํานงไว้ 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นหนังสือและแสดงเขตเนื้อที่ 
ไว้ในเขตประทานบัตรที่จะทําเหมืองในปีนั้น  และให้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ข้อ ๑5 แร่รัตนชาติที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้เรียกเก็บตามมูลค่าของแร่รัตนชาติ
ที่อธิบดีกําหนด 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

  แร่รัตนชาติที่ได้จากการแจ้งการร่อนแร่  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
ข้อ ๑6 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ผู้แจ้งการร่อนแร่  ผู้รับใบอนุญาต

แต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย   
ให้ย่ืนชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมืองให้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ 

(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่  หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีกําหนด  ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม 

(๓) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตครอบครองแร่  แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกรณีพิเศษเฉพาะราย  
ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการขนแร่ออกไปทําการซื้อขาย 

(4) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการแจ้งการร่อนแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่  เป็นผู้แจ้งปริมาณแร่ที่ได้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 17 เม่ือผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามข้อ  16  แจ้งปริมาณแร่เพื่อขอชําระค่าภาคหลวงแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายงานที่เก่ียวข้องตามหมวด  6  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ในอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  
และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกําหนด  หากมีข้อสงสัยว่าการแจ้งปริมาณแร่ไม่ถูกต้อง  ตามความเป็นจริง 
ให้ทําการตรวจสอบก่อน  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณที่ตรวจสอบได้   

ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าแร่นั้นจะทําการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรมแล้วเสร็จ  ต้องจัดให้ผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่วางเงินประกันหรือจะให้ธนาคารที่อธิบดี
เห็นชอบเป็นผู้คํ้าประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่  ทั้งนี้  การวางเงินประกันหรือการคํ้าประกันต้องให้
ครอบคลุมทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่   

หมวด  ๖ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑8 การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิด  ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ 
หลายวิธีร่วมกันก็ได้  ดังนี้ 

(๑) ประเมินจากรายงานเอกสาร  เช่น  รายงานการทําเหมือง  รายงานการซ้ือ  การขาย   
การเก็บ  การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  หรือรายงานการใช้แร่  หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

(๒) การประเมินเชิงวิศวกรรม  ได้แก่  การประเมินจากข้อมูลการใช้วัตถุระเบิด  เคร่ืองจักร  
พลังงานไฟฟ้า  หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทําเหมืองแร่   

(๓) การประเมินจากค่าพลังงานไฟฟ้า 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องผ่านกระบวนการ  โม่  บด  
และย่อยหิน  นอกจากการประเมินจากรายงานเอกสารตาม  (๑)  แล้ว  ให้ประเมินปริมาณแร่ที่จะเรียก 
ให้ผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงโม่หินที่ผู้ถือประทานบัตรได้นําแร่
จากประทานบัตรไปทําการโม่  บด  หรือย่อยหิน  โดยให้ตรวจสอบตามสําเนาใบเสร็จการชําระ 
ค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลักฐาน   

 ปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรขอชําระค่าภาคหลวงแร่ต้องสอดคล้องกับอัตราการผลิตแร่
ของประทานบัตรนั้น    

 การประเมินปริมาณแร่ที่จะให้ชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 

(๔) การประเมินจากภาพถ่ายที่ได้จากการทํางานของอากาศยานไร้คนขับ 
 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  และเหมืองถ่านหิน  ให้จัดทํา

ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ  โดยแสดงพื้นที่หน้าเหมืองที่ผลิตแร่ได้และปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
รายงานการทําเหมืองแร่ประจําเดือนนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้แนบภาพถ่ายดังกล่าวมาพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่  
เว้นแต่ไม่สามารถทําการบันทึกภาพถ่ายได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นไม่เอื้ออํานวย   

(๕) การประเมินจากลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของหินและความแตกร้าวของหิน 
 กรณีหินอ่อนและหินประดับ  ให้ประเมินตัวคูณผลิตผล  (Yield)  เพื่อใช้ในการคํานวณ

ปริมาตรที่สามารถตัดบล็อกได้  จากปริมาตรที่รังวัดได้ในรอบระยะเวลาหกเดือน 
(๖) การประเมินจากพื้นที่ทําเหมือง 
 กรณีแร่รัตนชาติ  ให้ประเมินตามเนื้อที่เป็นไร่ที่ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองในปีนั้น   

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 

หมวด  ๗ 
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑9 การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน  
ดังนี้ 

(๑) การตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีวิทยาโครงสร้าง  การกําเนิดแร่  ชนิดของแร่
และความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

(๒) การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการทําเหมืองแร่  แผนผังโครงการทําเหมืองแร่  บัญชีขุดแร่ได้  
บัญชีแต่งแร่  ข้อมูลการขอครอบครองแร่  บัญชีซื้อแร่  ข้อมูลจากผู้ใช้แร่  หรือข้อมูลทางวิศวกรรม   
หรือเอกสารราชการอื่นใดหรือรายงานต่าง ๆ  ที่เห็นสมควร   



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) การตรวจสอบโดยวิธีการรังวัด  ให้ตรวจสอบจากข้อมูลการรังวัดปริมาตรหน้าเหมือง  
ปริมาตรกองแร่  หิน  ดิน  ทราย  ที่เกิดจากการทําเหมือง  ทั้งนี้  การตรวจสอบโดยวิธีการรังวัดให้ใช้
วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

(๔) การตรวจสอบโดยการชั่งน้ําหนัก  ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ ได้จากการชั่งน้ําหนัก   
โดยการใช้เคร่ืองชั่งที่ได้รับการสอบเทียบและรับรองตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด   

(๕) การตรวจสอบค่าตัวคูณผลิตผล  (Yield)  สําหรับเหมืองหินอ่อนและหินประดับ   
ให้ตรวจสอบโดยการรังวัดปริมาตรหินหน้าเหมืองเทียบกับปริมาตรหินที่เป็นรูปทรงได้  ในช่วงเวลาหน่ึงปี
และให้ตรวจสอบเป็นรายปี   

(๖) การตรวจสอบจากผลวิเคราะห์แร่  ให้ทําการชักตัวอย่างแร่และวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 
ในตัวอย่างแร่   

(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 


