
หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราคาภาคหลวงแร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๐  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  
แหงพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัพกัิดอตัรา
คาภาคหลวงแร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  (๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๓  (พ.ศ.  ๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
  (๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
  (๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
  (๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๗  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
  (๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๘  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

  (๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๓  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอตัราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๐  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๑๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

  (๒๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๒๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๐  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๒๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๒๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๒๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

  (๒๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราคาภาคหลวงแร  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

ขอ ๒ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรดีบุกตามราคาที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรประกาศ  ในอัตราดังตอไปนี้ 

  (๑) รอยละสองจุดหาของราคาโลหะดีบุกตอหกสิบกิโลกรัม  สําหรับราคาสวนที่เกิน
สามพันบาท  แตไมเกินเจ็ดพันหารอยบาท 

  (๒) รอยละหาของราคาโลหะดีบุกตอหกสิบกิโลกรัม  สําหรับราคาสวนที่ เกิน 
เจ็ดพันหารอยบาท  แตไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาท 

  (๓) รอยละสิบของราคาโลหะดีบุกตอหกสิบกิโลกรัม  สําหรับราคาสวนที่ เกิน 
หนึ่งหมื่นหาพันบาท  แตไมเกินสามหมื่นบาท 

  (๔) รอยละสิบหาของราคาโลหะดีบุกตอหกสิบกิโลกรัม  สําหรับราคาสวนที่เกิน 
สามหมื่นบาท  แตไมเกินส่ีหมื่นหาพันบาท 

  (๕) รอยละย่ีสิบของราคาโลหะดีบุกตอหกสิบกิโลกรัม  สําหรับราคาสวนที่เกิน 
ส่ีหมื่นหาพันบาทขึ้นไป 

ขอ ๓ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรตะกั่วตามราคาที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรประกาศ  ในอัตราดังตอไปนี้ 

  (๑) รอยละสองของราคาแรตะกั่วตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาที่ไมเกินแปดพันบาท 
  (๒) รอยละหาของราคาแรตะกั่วตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาสวนที่เกินแปดพนับาท  

แตไมเกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

  (๓) รอยละสิบของราคาแรตะกั่วตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาสวนที่เกินหนึ่งหมื่น
สองพันบาท  แตไมเกินสองหมื่นบาท 

  (๔) รอยละสิบหาของราคาแรตะกั่วตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาสวนที่ เกิน 
สองหมื่นบาทขึ้นไป 

ขอ ๔ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรทองคําตามราคาที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรประกาศ  ในอัตราดังตอไปนี้ 

  (๑) รอยละสองจุดหาของราคาทองคําตอกรัม  สําหรับราคาที่ไมเกินส่ีรอยบาท 
  (๒) รอยละหาของราคาทองคําตอกรัม  สําหรับราคาสวนที่เกินส่ีรอยบาท  แตไมเกิน

หกรอยบาท 
  (๓) รอยละสิบของราคาทองคําตอกรัม  สําหรับราคาสวนที่เกินหกรอยบาท  แตไมเกิน

หนึ่งพันบาท 
  (๔) รอยละสิบหาของราคาทองคําตอกรัม  สําหรับราคาสวนที่ เกินหนึ่งพันบาท   

แตไมเกินหนึ่งพันหารอยบาท 
  (๕) รอยละย่ีสิบของราคาทองคําตอกรัม  สําหรับราคาสวนที่เกินหนึ่งพันหารอยบาทข้ึนไป 
ขอ ๕ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรชนิดที่มีทังสติกออกไซดตามราคาที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแรประกาศ  ในอัตราดังตอไปนี้ 
  (๑) รอยละศูนยจุดหนึ่งของราคาแรชนิดที่มีทังสติกออกไซดตอหนึ่งหาบหลวงสําหรับ

ราคาที่ไมเกินสามพันบาท 
  (๒) รอยละหาของราคาแรชนิดที่มีทังสติกออกไซดตอหนึ่งหาบหลวง  สําหรับราคา

สวนที่เกินสามพันบาท  แตไมเกินส่ีพันบาท 
  (๓) รอยละสิบของราคาแรชนิดที่มีทังสติกออกไซดตอหนึ่งหาบหลวง  สําหรับราคา

สวนที่เกินส่ีพันบาท  แตไมเกินหาพันบาท 
  (๔) รอยละสิบหาของราคาแรชนิดที่มีทังสติกออกไซดตอหนึ่งหาบหลวง  สําหรับราคา

สวนที่เกินหาพันบาท  แตไมเกินหกพันบาท 
  (๕) รอยละย่ีสิบของราคาแรชนิดที่มีทังสติกออกไซดตอหนึ่งหาบหลวง  สําหรับราคา

สวนที่เกินหกพันบาทขึ้นไป 
ขอ ๖ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรสังกะสีตามราคาที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแรประกาศ  ในอัตราดังตอไปนี้ 
  (๑) รอยละสองของราคาแรสังกะสีตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาที่ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 



หนา   ๒๖ 
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  (๒) รอยละหาของราคาแรสังกะสีตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
แตไมเกินสองหมื่นบาท 

  (๓) รอยละสิบของราคาแรสังกะสีตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาสวนที่เกินสองหมื่นบาท  
แตไมเกินสามหมื่นบาท 

  (๔) รอยละสิบหาของราคาแรสังกะสีตอหนึ่งเมตริกตัน  สําหรับราคาสวนที่เกิน 
สามหมื่นบาทขึ้นไป 

ขอ ๗ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรสําหรับแรอื่นนอกเหนือจากขอ  ๒  ถึงขอ  ๖  ในอัตรารอยละ
ของราคาที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรประกาศตามที่กําหนดในบัญชีแรและอัตรา
คาภาคหลวงแรทายกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 
บัญชีแรและอัตราคาภาคหลวงแร 

 
 

เลขลําดับ 
 

รายการ 
คาภาคหลวงแร 

รอยละของราคาซ่ึงอธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรประกาศ 
 (ก) แร  

 ๑ การเนต  ๒ 

 ๒ เกลือหิน  ๔ 
 ๓ แกรไฟต  ๔ 

 ๔ ควอตซ  ๔ 
 ๕ เคโอลิไนต  ๔ 

 ๖ แคลไซต  ๔ 
 ๗ โครไมต  ๔ 
 ๘ โคลัมเบียมแทนทาลัม  ๕ 

 ๙ เงิน ๑๐ 

๑๐ ซีโนไทม  ๕ 
๑๑ เซอรคอน  ๔ 
๑๒ ดิกไคต  ๔ 

๑๓ ดินอุตสาหกรรม  
 (๑) ดนิขาวท่ีทําการแตงแรแลวเกรดเซรามิก  ๔ 
 (๒) ดนิขาวท่ีทําการแตงแรแลวเกรดฟลเลอร  ๔ 
 (๓) ดนิขาวท่ียังไมไดทําการแตงแร  ๔ 
 (๔) ดนิซีเมนต  ๔ 
 (๕) ดนิทนไฟ  ๔ 
 (๖) ดนิเบาหรือไดอะตอมเมเซียสเอิรทหรือไดอะทอไมต  ๒ 
 (๗) ดนิสอพองหรือดินมารล  ๔ 
 (๘) ดินเหนียวสี  ๔ 
 (๙) บอลลเคลย  ๔ 
 (๑๐) ชนดิอ่ืน  ๔ 

๑๔ โดโลไมต  ๔ 
๑๕ ถานหิน  ๔ 

๑๖ ทรายแกวหรือทรายขาวหรือทรายซิลิกา  ๔ 

๑๗ ทองแดง ๑๐ 
๑๘ ทัลก  ๔ 



 ๒

 
เลขลําดับ 

 
รายการ 

คาภาคหลวงแร 
รอยละของราคาซ่ึงอธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรประกาศ 
๑๙ แทนทาไลตและโคลัมไบตท่ีรวมกนัอยู  ๕ 

๒๐ เบนทอไนต  ๔ 

๒๑ แบไรต  

 (๑) แบไรตกอน  ๗ 
 (๒) แบไรตบดประเภทท่ีมีสวนประกอบของ  

       แบเรียมซัลเฟตตั้งแตรอยละเกาสิบเอ็ดขึน้ไป   
      และมีความขาวตั้งแตรอยละแปดสิบขึน้ไป 

 
 ๒ 

 (๓) แบไรตบดประเภทที่มีสวนประกอบของ   

      แบเรียมซัลเฟตต่ํากวารอยละเกาสิบเอ็ด 

 

       หรือมีความขาวต่ํากวารอยละแปดสิบ  ๒ 

๒๒ พลวง ๑๐ 
๒๓ พลวงท่ีลนไฟแลว ๑๐ 

๒๔ พาโกไดต  ๔ 

๒๕ โพแทช  ๗ 

๒๖ ไพโรฟลไลต  ๔ 
๒๗ ฟลูออไรต  ๗ 
๒๘ ฟลูออไรตทางเคมี  ๔ 
๒๙ ฟอสเฟต  ๔ 
๓๐ เฟลดสปาร  

 (๑) โซเดียมเฟลดสปาร  
       (ก) ประเภทกอน  ๔ 
       (ข) ประเภทบด  ๒ 
 (๒) โพแทสเซียมเฟลดสปาร  
       (ก) ประเภทกอน  ๔ 
       (ข) ประเภทบด  ๒ 

๓๑ แมกนีไซต  ๗ 
๓๒ แมงกานีส  

 (๑) แมงกานีสท่ีใชงานทางโลหกรรม  

      (ก) ชนิดซิลิเซียส    ๒.๕ 
      (ข) ชนิดเฟอรูยินัส    ๒.๕ 
      (ค) ชนิดอ่ืน    ๒.๕ 



 ๓

 
เลขลําดับ 

 
รายการ 

คาภาคหลวงแร 
รอยละของราคาซ่ึงอธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรประกาศ 
 (๒) แมงกานีสท่ีใชทําแบตเตอร่ี  ๗ 
 (๓) แมงกานีสท่ีใชสําหรับอุตสาหกรรมเคมี  ๔ 

๓๓ โมนาไซต  ๗ 
๓๔ โมลิบดีไนต ๑๐ 
๓๕ ไมกา  ๔ 

๓๖ ยิปซัม  ๔ 
๓๗ ใยหิน  ๔ 
๓๘ รูไทล  ๗ 
๓๙ ลูโคซีน  ๒ 

๔๐ สารหน ู  ๗ 
๔๑ หินประดับ  ๔ 
๔๒ หินสบู  ๔ 
๔๓ หินออน  ๔ 
๔๔ หินอุตสาหกรรม  

 (๑) ชนิดดนิดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ๗ 
 (๒) ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ๗ 
 (๓) ชนิดอ่ืน  ๔ 

๔๕ เหล็ก    ๔.๕ 

๔๖ อิลเมไนต  ๒ 
๔๗ อีเมอร่ี  ๔ 
๔๘ แอนไฮไดรต  ๔ 

   
 (ข) โลหะ  

 ๑ แคดเมียม    ๒.๕ 
 ๒ ตะก่ัว    ๒.๕ 

 ๓ ทองแดง    ๒.๕ 
 ๔ พลวง    ๒.๕ 

 ๕ สังกะสี    ๒.๕ 
 ๖ เหล็ก  ๒ 

   

   



 ๔

 
เลขลําดับ 

 
รายการ 

คาภาคหลวงแร 
รอยละของราคาซ่ึงอธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรประกาศ 
 (ค) ตะกรัน  

 ๑ ท่ีมีแคดเมียมเจือปนอยู ๑๐ 
 ๒ ท่ีมีโคลัมเบียมเพนตอกไซด หรือตันตาลัมเพนตอกไซด 

หรือท้ังสองชนิดรวมกันอยู 

 
 ๕ 

 ๓ ท่ีมีดีบุกเจือปนอยู ๑๕ 

 ๔ ท่ีมีตะก่ัวเจือปนอยู ๑๐ 
 ๕ ท่ีมีทองแดงเจือปนอยู ๑๐ 
 ๖ ท่ีมีทังสเตนไตรออกไซดเจือปนอยู ๑๕ 

 ๗ ท่ีมีนิกเกิลเจือปนอยู ๑๐ 
 ๘ ท่ีมีบิสมัทเจือปนอยู ๑๐ 
 ๙ ท่ีมีสังกะสีเจือปนอยู ๑๐ 
๑๐ ท่ีมีสารหนูเจือปนอยู ๑๐ 

   

 (ง) แรชนิดอ่ืนๆ  ๗ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการกําหนด
อัตราคาภาคหลวงแรใชบังคับมานานแลว  ไมสอดคลองกับสถานการณการผลิต  การซ้ือขายแรในปจจุบัน  
และนโยบายของภาครัฐ  ประกอบกับอัตราคาภาคหลวงแรไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหลายฉบับทําใหไมสะดวก
ในการตรวจสอบและนําไปใชในการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาท่ีและประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้  ยังมีแร
ชนิดอ่ืนท่ียังมิไดมีการเรียกเก็บคาภาคหลวงแร  เพ่ือใหการเรียกเก็บคาภาคหลวงแรเปนระบบและ 
เปนประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ   สมควรปรับปรุงการกําหนดอัตราคาภาคหลวงแร  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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