รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาราคาแรและกําหนดพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร
ครั้งที่ 1/2549
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ตึก 1 กพร.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายอนุสรณ
เนื่องผลมาก
ประธานคณะกรรมการ
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2. นายมณฑป วัลยะเพ็ชร
รองประธานคณะกรรมการ
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
3. นายปณิธาน
จินดาภู
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการแร
4. นายสุรพงษ
เชียงทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
5. นางสาวสิริรัตน
สิริคันธานนท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ
6. นายสมบูรณ
ยินดียั่งยืน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได
7. นางสาวสุพรศรี
ทุมโฆสิต
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริม
8. นางเอมอร
จงรักษ
กรรมการ
หัวหนากลุมเศรษฐกิจแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน สพส.
9. นายวิษณุ
ทับเที่ยง
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนากลุมสงเสริมวิสาหกิจเหมืองแร สพส.
ผูเขารวมประชุม
1. นายไพรัตน เจริญกิจ
วิศวกรเหมืองแร 8วช. หัวหนากลุมวิศวกรรมและความปลอดภัย สวร.
2. นายชัยวิทย อุณหศิริกุล
วิศวกรเหมืองแร 7 วช. หัวหนากลุมพัฒนาเหมืองแร สวร.

3. นายคันธศักดิ์ แข็งแรง
วิศวกรเหมืองแร 7 วช. หัวหนากลุมนโยบายและแผนแร สวร.
4. นายกริช ภูญียามา
นิติกร 4 สกร.
5. นายเสนห กาญจนวาส
นายชางเหมืองแร 6 สพส.
6. นายประพงษ มงคลวิทย
วิศวกรเหมืองแร 3 สพส.
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องที่ประธานฯ แจงเพื่อทราบ
คําสั่ง กพร. ที่ 180/2549 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาราคาแรและกําหนด
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร

เพื่ อให การพิ จารณาและกํา หนดพิกัดอัตราคา ภาคหลวงแรเปนไปดวย
ความรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรจึงมีคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาภาคหลวงแร ประกอบดวย
1. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เปนประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปนรองประธานคณะกรรมการ
(อพร. มอบหมายให รพร.มณฑป วัลยะเพ็ชร เปนรองประธานคณะกรรมการ)
3. ผูอํานวยการสํานักวิชาการแร
เปนกรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
เปนกรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ
เปนกรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได
เปนกรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริม
เปนกรรมการ
8. หัวหนากลุมเศรษฐกิจแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน สพส. เปนกรรมการ
9. หัวหนากลุมสงเสริมวิสาหกิจเหมืองแร สพส.
เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดั ง กล า วมี ห น า ที่ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงราคาแร แ ละพิ กั ด อั ต รา
คาภาคหลวงใหเหมาะสมทันตอเหตุการณ และเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย ตลอดทั้งใหมี
อํานาจหนาที่แตงตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหกระทําการใด ๆ ตามที่มอบหมาย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นใหเพิ่มกรรมการอีก 2 ทาน ไดแก
1. นายไชยา เจริญวงศ วิศวกรเหมืองแร 9 วช. เปนกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
เปนกรรมการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาราคาประกาศแรซีโนไทมและโมนาไซท

ในการพิจารณา แรกลุม Rare Earth ประกอบดวย แรซีโนไทม อิลเม
ไนท เซอรก อน โมนาไซท รู ไ ทล และสตรูเวอไรท และแรอุต สาหกรรมอีก 5 ชนิด ไดแก แร
ฟลูออไรท โดโลไมท แบไรทกอน แบไรทเกรดเคมี และแบไรทเกรดโคลนเจาะ จะใชราคาสงออก
(FOB) ที่ดานศุลกากรกรุงเทพฯ ประกอบการพิจารณาโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของไดแก กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความใน พ.ร.บ. พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 ขอ 2 (4) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ขอ 2 (4) แรชนิดอื่น
(ก) ราคาแร ช นิ ดอื่ นนอกเหนื อจากที่ ระบุ ใ น (1) (2) และ (3) แร ที่ มี
กฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหประกาศราคาเปนเมตริกตัน ตามชนิดและสภาพของแรนั้น
โดยถือจากราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อขายกันในกรุงเทพฯ ครั้งหลังสุด
(ข) สําหรับแรที่ผลิตขายเพื่ออุตสาหกรรม ประดิษฐกรรม หรือพลังงาน
ภายในประเทศ นอกจากโลหกรรมใหประกาศโดยถือราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อภายในประเทศของผูใชแร
ตามชนิดและสภาพของแรนั้น
(ค) เมื่อใดแรชนิดใดในสภาพใดที่ไดประกาศราคาครั้งหลังสุดต่ํากวา
หนึ่งพันบาทตอหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ไดประกาศไวนั้นเกิน สามสิบ
บาทตอหนึ่งเมตริกตัน ใหประกาศราคาใหม
(ง) เมื่อใดแรชนิดใดในสภาพใดที่ไดประกาศราคาครั้งหลังสุดตั้งแต
หนึ่งพันบาทขึ้นไปจนถึงหนึ่งหมื่นบาทตอหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได
ประกาศไวนั้นเกิน หาสิบบาทตอหนึ่งเมตริกตัน ใหประกาศราคาใหม
(จ) เมื่อใดแรชนิดใดในสภาพใดที่ไดประกาศราคาครั้งหลังสุดสูงกวา
หนึ่งหมื่นบาทตอหนึ่งเมตริกตัน มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ไดประกาศไวนั้นเกินสี่รอย
บาทตอหนึ่งเมตริกตัน ใหประกาศราคาใหม

ราคาสงออก (FOB) เดือนตุลาคม 2549 ณ ดานศุลกากรกรุงเทพฯมีการ
สงออกแร 3 ชนิดซึ่งมีราคาเฉลี่ย ดังนี้
1. แรซีโนไทม เมตริกตันละ 25,263.42 บาท สูงกวาราคาประกาศเดิม
2,395 บาท (เปลี่ยนแปลงเกิน 400บาท/ตัน)
2. แรเซอรกอน เมตริกตันละ 15,333.07 บาท ลดลงจากราคาประกาศ
เดิม 37 บาท (เปลี่ยนแปลงไมเกิน 400 บาท/ตัน)
3. แรโมนาไซท เมตริกตันละ 25,023.35 บาท สูงกวาราคาประกาศเดิม
9,304 บาท (เปลี่ยนแปลงเกิน 400 บาท/ตัน)
ฝายเลขานุการฯ เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแรใหม ดังนี้
1. แรซีโนไทม
เมตริกตันละ 25,263.- บาท
2. แรโมนาไซท
เมตริกตันละ 25,023.- บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแรซีโนไทม และโมนาไซท ตามที่
เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2.2

แนวทางการประกาศราคาแรกลุม Rare Earth ประกอบดวย แรซีโนไทม
อิ ล เมไนท เซอร ก อน โมนาไซท รู ไ ทล และสตรู เ วอไรท และแร
อุ ตสาหกรรมอี ก 5 ชนิด ได แก แรฟ ลูออไรท โดโลไมท แบไรทกอ น
แบไรทเกรดเคมี และแบไรทเกรดโคลนเจาะ

สืบเนื่องจากแรกลุม Rare Earth ประกอบดวย แรซีโนไทม อิลเมไนท
เซอรกอน โมนาไซท รูไทล และสตรูเวอไรท และแรอุตสาหกรรมอีก 5 ชนิด ไดแก แรฟลูออไรท
โดโลไมท แบไรท ก อ น แบไรท เ กรดเคมี และแบไรทเ กรดโคลนเจาะ มี ก ารจํ า หนา ยไปยั ง
ตางประเทศเปนหลัก หากราคาสงออกเฉลี่ยในรอบเดือนกอนมีการเปลี่ยนแปลงและจําเปนตองมี
การเปลี่ยนแปลงราคาประกาศตามหลักเกณฑในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ฝายเลขานุการฯ เสนอขอให
ทําเปนหนังสือเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการประกาศราคา กอนนําเสนอ อพร.
เพื่อพิจารณาประกาศราคาใหม โดยไมตองมีการประชุมคณะกรรมการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องอื่น ๆ
การปรับปรุงพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรยิปซัม

ผอ.สอพ. ไดเสนอความเห็นวา หลังจากไดมีการหารือกับผูเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการแรยิปซัมหลายทานของ กพร. แลว เพื่อประโยชนของทางราชการ เห็นสมควรมี
การปรับปรุงอัตราคาภาคหลวงแรยิปซัม โดยเพิ่มจาก 4% เปน 7% ของราคาประกาศ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพรอมทั้งมอบหมายให สกร. ดําเนินการตอไป

ปดประชุมเวลา 11.30 น.

..........................................ผูจดรายงานการประชุม ..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายประพงษ มงคลวิทย)
(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

