ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนรราาาัั้นต่าัองแร่หรือัองกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน
พ.ศ. 256๒
โรยที่เป็นการสมาวรกาหนรให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนรราาาัั้นต่าัองแร่หรือัองกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน
อาศัยอานาจตามาวามในั้อ 11 (1) ัองระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าร้วยการัายแร่
หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน พ.ศ. 2562 อธิบรีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จึงออกประกาศไว้ รังต่อไปนี้
ั้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
การกาหนรราาาัั้นต่าัองแร่หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน พ.ศ. 256๒”
ั้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังาับตั้งแต่วันถัรจากวันประกาศเป็นต้นไป
ั้อ 3 ในประกาศนี้
“อธิบรี” หมายาวามว่า อธิบรีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
“ราาาัั้นต่าัองแร่หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน ” หมายาวามว่า
ราาาัั้นต่าที่ใช้เป็นเกณฑ์สาหรับการราเนินการประมูลัายแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางหรือทรัพย์สิน
ซึ่งตกเป็นัองแผ่นรินตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
หมวร 1
การกาหนรราาาัั้นต่าัองแร่หรือัองกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน
ั้อ 4 กรณีแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางที่เป็นแร่และตกเป็นัองแผ่นริน ให้กาหนร
ราาาัั้นต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนรไว้ รังต่อไปนี้
(1) การประเมินมูลา่า
(1.1) ใช้ ราาาประกาศแร่ เพื่ อเป็ นเกณฑ์ ในการเรี ยกเก็ บา่ าภาาหลวงแร่ ในวั น ที่
ทาการาานวณเป็นเกณฑ์ในการาานวณมูลา่าแร่ กรณีที่มีแร่หลายชนิรอยู่รวมกันให้าานวณมูลา่าแร่ตามชนิร
ัองแร่แล้วนามารวมกัน
(1.2 ) การาานวณน้าหนักที่แท้จริงัองแร่ชนิรที่ต้องการประมูล ให้ใช้ผลวิเาราะห์
ทางเามีเป็นส่วนประกอบในการาานวณ หากต้องใช้ั้อมูลอื่นประกอบการาานวณให้ใช้ผลวิเาราะห์ทางฟิสิกส์
หรือการประเมินอื่นที่เทียบเท่า
(2) การาานวณ …

-2(2) การาานวณา่าใช้จ่าย
(2.1) า่าภาาหลวงแร่ ให้าานวณา่าภาาหลวงแร่ตามวิธีการจัรเก็บา่าภาาหลวงแร่
ัองกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(2.2) า่าแต่งแร่ หากแร่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อแร่ต้องมีการแต่งแร่ก่อนจึงจะจาหน่าย
หรือใช้ประโยชน์ไร้ และไม่มีกาหนรราาาประกาศสาหรับแร่ที่ยังไม่ผ่านการแต่งแร่ ให้าานวณา่าใช้จ่ายในการแต่งแร่
ตามวิธีการแต่งแร่โรยวิธีหลัก รังนี้
(2.2.1) การแต่ ง แร่ โ รยวิ ธี อ าศั ย าวามถ่ ว งจ าเพาะ าวามเป็ น แม่ เหล็ ก
าวามนาไฟฟ้า ในกรณีแร่โลหะ เช่น แร่รีบุก แร่วุลแฟรม เป็นต้น เท่ากับ 1,667 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่)
ในกรณี ไม่ใช่แร่โลหะ เช่น แร่ฟลูออไรร์ เป็นต้น เท่ากับ 300 บาท/เมตริกตัน (ัองหั วแร่) ทั้งนี้ รวมา่าบร
และาัรันารแร่แล้ว
(2.2.2) การแต่งแร่โรยวิธีการลอยแร่ ในกรณีแร่โลหะ เช่น แร่รีบุก แร่ตะกั่ว
แร่สังกะสี เป็นต้น เท่ากับ 3,000 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ในกรณีไม่ใช่แร่โลหะ เช่น แร่เฟลร์สปาร์ เป็นต้น
เท่ากับ 900 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ทั้งนี้ รวมา่าบรและาัรันารแร่แล้ว
(2.2.3) การแต่ งแร่ โรยวิ ธีก ารบรและาั ร ันารแร่ เช่ น แร่อุ ต สาหกรรม
แร่หินอุตสาหกรรม เป็นต้น เท่ากับ 20 บาท/เมตริกตัน (แร่ป้อน)
(2.2.4) การแต่งแร่โรยวิธีล้ างและาัรันารแร่ เช่น แร่ทรายแก้ว เป็นต้น
เท่ากับ 40 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่)
(2.2.5) การแต่ ง แร่ โรยวิ ธี าั ร เลื อ กร้ ว ยมื อ เช่ น แร่เฟลร์ ส ปาร์ เป็ น ต้ น
เท่ากับ 100 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ทั้งนี้ รวมา่าบรแร่แล้ว
(2.2.6) การแต่งแร่โรยวิธีอื่น ให้ประเมินตามาวามเหมาะสม
(2.3) า่าสูญเสียแร่ระหว่างการันส่ง า่าใช้จ่ายเกี่ยวกับา่าประกันภัย า่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับแรงงาน า่าสูญเสียแร่จากการแต่งแร่ และอื่นๆ ให้ประเมินรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ัองมูลา่าแร่
(2.4) า่าันส่งแร่ ให้ใช้อัตราา่าันส่ง 2.4 บาท/กิโลเมตร/เมตริกตัน ในการาานวณ
(2.4.1) หากแร่อยู่ในสภาพตาม (2.2) ให้าานวณา่าันส่งแร่ัองกลางทั้งหมร
จากจุรที่แร่ตั้งอยู่ไปยังสถานที่แต่งแร่ที่ใกล้ที่สุร
(2.4.2) หากหัวแร่สะอารที่ไร้จากการแต่งแร่ มีผู้ซื้อจาเพาะเจาะจง ไม่สามารถ
จาหน่ายทั่วไปไร้ เช่น ต้องจาหน่ายให้แก่โรงถลุง หรือผู้ใช้แร่นั้นๆ โรยเฉพาะ หรือต้องส่งออกไปต่างประเทศ
ให้าานวณา่าันส่งแร่รวมจากา่าันส่งแร่ทั้งหมรที่ยังไม่ผ่านการแต่งแร่ ตาม (2.4.1) บวกกับา่าันส่งหัวแร่
สะอารจากสถานที่แต่งแร่ไปยังโรงถลุง หรือผู้ใช้แร่นั้น ๆ โรยเฉพาะ หรือสถานที่สาหรับการส่งออกที่ใกล้ที่สุร
โรยการาานวณา่าันส่งจากน้าหนักหัวแร่สะอาร (น้าหนักหัวแร่ที่ใช้ประเมินาานวณจากผลวิเาราะห์ทางเามี
ผลวิเาราะห์ทางฟิสิกส์หรือการประเมิน)
(2.4.3) หากแร่อยู่ในสภาพที่ ผู้ ซื้ อสามารถจาหน่ ายต่ อหรือใช้ป ระโยชน์
ไร้ทันทีให้าานวณา่าันส่งแร่จากจุรที่แร่ตั้งอยู่ไปยังผู้ใช้แร่ที่ใกล้ที่สุร กรณีเป็นแร่ที่สามารถจาหน่ายไร้ทั่วไป
เช่น แร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างที่บรและาัรันารแล้ว ไม่ต้องาานวณา่าันส่งถึงผู้ใช้
(2.5) า่าใช้จ่ายรวม าานวณจากผลรวมัองา่าใช้จ่ายที่าานวณไร้ตาม (2.1) ถึง (2.4)
(3) า่าการา้าเพื่อผลกาไร
กาหนรให้ผู้ซื้อแร่มีผลกาไรจากการราเนินการประมูลไม่เกินร้อยละ 30 ัองมูลา่าแร่
หลังหักา่าใช้จ่ายรวมตาม (2.5) แล้ว ซึ่งา่าการา้าเพื่อผลกาไรจะเป็นปัจจัยสาาัญในการประมูล ผู้ที่สามารถ
ลรผลกาไรไร้มากที่สุรจะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการในการจาหน่ายแร่ไร้ในราาาสูง
(4) การกาหนร …

-3(4) การกาหนรราาาัั้นต่า
(4.1) กาหนรให้ราาาัั้นต่าแร่ าานวณจากมูลา่าแร่ที่าานวณไร้ตาม (1.1) และ (1.2)
หักลบร้วยา่าใช้จ่ายรวมตาม (2.5) และา่าการา้าเพื่อผลกาไรตาม (3)
(4.2) ในการแสรงวิธีการาานวณ ให้ใช้แบบฟอร์มรายการาานวณราาาัั้นต่าแร่
ตามแนบท้ายประกาศนี้ และกรณีต้องการาานวณปริมาณัองหัวแร่โลหะ ให้ใช้ หลักเกณฑ์การคานวณปริมาณ
ของหัวแร่จากเปอร์เซ็นต์โลหะในแร่ตามแนบท้ายประกาศนี้
ั้อ 5 กรณีัองกลางหรือทรัพย์สินอื่นซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน ให้กาหนรราาาัั้นต่าตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนรไว้ รังต่อไปนี้
(1) การประเมินมูลา่า
(1.1) ให้ทาการประเมินราาาัองเารื่องจักรอุปกรณ์ตามสภาพปัจจุบัน การประเมิน
ราาาสามารถทาไร้โรยวิธีการอย่างใรอย่างหนึ่ง รังต่อไปนี้
(1.1.1) หากาณะกรรมการร าเนิ น การประมู ล สามารถประเมิ น ราาาไร้
ให้าณะกรรมการราเนินการประมูลเป็นผู้ประเมินราาา
(1.1.2) หากาณะกรรมการราเนินการประมูลไม่สามารถประเมินราาาเองไร้
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ัอาวามร่วมมือร้านั้อมูลจากสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เัตตามพื้นที่าวามรับผิรชอบ เพื่อประกอบการพิจารณา
(1.2) ให้ แสรงหลักฐานการสอบถามราาาจากบริษัท ที่มีการจาหน่ายเารื่องจักร
หรือผู้อื่นที่เป็นผู้ใช้งานหรือมีาวามรู้เกี่ยวกับเารื่องจักรอุปกรณ์นั้น ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เพื่อประกอบการพิจารณาร้วย
(2) า่าการา้าเพื่อผลกาไร
ก าหนรให้ ผู้ ซื้ อมี ผลก าไรจากการร าเนิ นการประมู ลซื้ อเารื่องจั กรอุ ป กรณ์ ไม่ เกิ น
ร้อยละ 30 ัองราาาเารื่องจักรที่ไร้ประเมินตาม (1)
(3) การกาหนรราาาัั้นต่า
กาหนรให้ราาาัั้นต่าัองเารื่องจักรอุปกรณ์ าานวณจากมูลา่าที่ประเมินไร้ตาม (1)
หักลบร้วยา่าการา้าเพื่อผลกาไรตาม (2)
หมวร 2
การปรั บลรราาาัั้นต่าัองแร่หรือัองกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน
ั้อ 6 การประมูลัายแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน
ให้าณะกรรมการราเนินการประมูลที่ไร้รับการแต่งตั้งจากอธิบรีกาหนรราาาัั้นต่าสาหรับการประมูลัายในแต่ละารั้ง
รังนี้
(1) ในการประมูลัายารั้งที่หนึ่ง ให้าณะกรรมการราเนินการประมูลกาหนรราาาัั้นต่า
เริ่มต้นตามหลักเกณฑ์การกาหนรราาาัั้นต่าที่กาหนรและไร้รับาวามเห็นชอบจากอธิบรี
(2) ในการประมูลัายารั้งที่สอง หากการประมูลัายารั้งที่หนึ่ง าณะกรรมการราเนินการ
ประมูลไร้ยกเลิกการประมูลในารั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราาา หรือมีผู้เสนอราาา แต่ไม่มีผู้เสนอราาารายใร
เสนอราาาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนรไว้ ให้าณะกรรมการราเนินการประมูลกาหนรราาาเริ่มต้นัองราาาัั้นต่าใหม่
เป็นจานวนร้อยละเก้าสิบัองราาาัั้นต่าใน (1) โรยปัรตัวเลัที่เป็นเศษัึ้นเป็นจานวนเต็ม
(3) ในการประมูล …

รำยกำรคำนวณรำคำขั้นต่ำแร่
แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดราคาขั้นต่าของแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สนิ ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 256๒
ชนิดแร่……............……….....………………………………. จำนวน…………………...………...เมตริกตัน ที…่ ………………………………………………………………………………..
ลำดับที่
1
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รำยละเอียด
ปริมาณแร่
ผลวิเคราะห์ทางเคมี
ปริมาณของหัวแร่
ราคาประกาศแร่
มูลค่าแร่
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าแต่งแร่
8.1 การแต่งแร่โดยวิธอี าศัยความถ่วงจาเพาะ ความเป็นแม่เหล็ก ความนาไฟฟ้า
8.2 การแต่งแร่โดยวิธกี ารลอยแร่
8.3 การแต่งแร่โดยวิธบี ดและคัดขนาด
8.4 การแต่งแร่โดยวิธลี ้างและคัดขนาด
8.5 การแต่งแร่โดยวิธคี ัดเลือกด้วยมือ
8.6 การแต่งแร่โดยวิธอี ื่น ๆ .....................................................................................................
ค่าสูญเสียแร่ระหว่างการขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าแรงงาน ค่าสูญเสียแร่จากการแต่งแร่ และอื่น ๆ
ค่าขนส่ง
10.1 ค่าขนส่งจากจุดที่ตั้งแร่ถึงโรงแต่งแร่ที่ใกล้ที่สุด
- ระยะทางจากจุดที่ตั้งแร่ถึงโรงแต่งแร่ที่ใกล้ที่สุด
10.2 ค่าขนส่งจากสถานที่แต่งแร่ไปยังผู้ใช้ที่ใกล้ที่สุด
- ระยะทางจากสถานที่แต่งแร่ไปยังผู้ใช้ที่ใกล้ที่สุด
ค่าใช้จา่ ยรวม
มูลค่าแร่หลังหักค่าใช้จา่ ย
ค่าการค้าเพือ่ กาไร
ราคาขั้นต่าแร่

จำนวน

หน่วย
เมตริกตัน
%
เมตริกตัน
บาท/เมตริกตัน
บาท
%
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
กิโลเมตร
บาท
กิโลเมตร
บาท
บาท
บาท
บาท

หมำยเหตุ

ให้ใช้ราคาประกาศแร่ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
ลาดับที่ 3 x ลาดับที่ 4
ให้ใช้พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
ลาดับที่ 5 x ลาดับที่ 6 /100
รวมค่าแต่งแร่ ลาดับที่ 8.1 ถึง ลาดับที่ 8.6
กรณีแร่โลหะ ลาดับที่ 3 x 1,667 กรณีไม่ใช่แร่โลหะ ลาดับที่ 3 x 300 (ทั้งนี้ รวมค่าบดและคัดขนาดแล้ว)
กรณีแร่โลหะ ลาดับที่ 3 x 3,000 กรณีไม่ใช่แร่โลหะ ลาดับที่ 3 x 900 (ทั้งนี้ รวมค่าบดและคัดขนาดแล้ว)
ลาดับที่ 1 x 20
ลาดับที่ 3 x 40
ลาดับที่ 3 x 100 (ทั้งนี้ รวมค่าบดแล้ว)
ประเมินตามความเหมาะสม
ลาดับที่ 5 x 20%
รวมค่าขนส่ง ลาดับที่ 10.1 และ ลาดับที่ 10.2
ระยะทาง x ลาดับที่ 1 x 2.4
ระยะทาง x ลาดับที่ 3 x 2.4
ลาดับที่ 7 + ลาดับที่ 8 + ลาดับที่ 9 + + ลาดับที่ 10
ลาดับที่ 5 - ลาดับที่ 11
ลาดับที่ 12 x 30%
ลาดับที่ 5 - ลาดับที่ 11 - ลาดับที่ 13

หลักเกณฑ์การคานวณปริมาณของหัวแร่จากเปอร์เซ็นต์โลหะในแร่
แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การก่าหนดราคาขั้นต่่าของแร่
หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2562
กลุ่มแร่โลหะ
แร่ดีบุก
แคสซิเทอไรต์ (Cassiterite)
แร่วุลแฟรม
วุลแฟรไมต์ (Wolframite)
ชีไลต์ (Scheelite)
แร่สังกะสี
สฟาเลอไรต์ (Sphalerite)
สมิทซอไนต์ (Smithsonite)
เฮมิมอร์ไฟต์ (Hemimophite)
แร่ตะกั่ว
เซรัสไซต์ (Cerussite)
กาลีนา (Galena)
แร่พลวง
สติบไนต์ (Stibnite)
สติบิโคไนต์ (Stibiconite)
แร่
แคสซิเทอไรต์
วุลแฟรไมต์
ชีไลต์
สฟาเลอไรต์
สมิทซอไนต์
เฮมิมอร์ไฟต์
เซรัสไซต์
กาลีนา
สติบไนต์
สติบิโคไนต์

ทราบ % ของ
Sn
WO3
WO3
Zn
Zn
Zn
Pb
Pb
Sb
Sb

สูตรเคมี SnO2

มี Sn 78.76%

สูตรเคมี (Fe.Mn) WO4
สูตรเคมี CaWO4

มี WO3 76.3%
มี WO3 80.6%

สูตรเคมี ZnS
สูตรเคมี ZnCO3
สูตรเคมี Zn4 (Si2O7)(OH)2 2H2O

มี Zn 67.0%
มี Zn 52.1%
มี Zn 54.2%

สูตรเคมี PbCO3
สูตรเคมี PbS

มี Pb 77.5%
มี Pb 86.6%

สูตรเคมี Sb2S3
สูตรเคมี Sb3O6 (OH)

มี Sb 71.4%
มี Sb 74.8%

ต้องการหา % ของ
SnO2
(Fe.Mn) WO4
CaWO4
ZnS
ZnCO3
Zn4 (Si2O7)(OH)2 2H2O
PbCO3
PbS
Sb2S3
Sb3O6 (OH)

ให้คูณด้วย 1.2697
ให้คูณด้วย 1.311
ให้คูณด้วย 1.241
ให้คูณด้วย 1.493
ให้คูณด้วย 1.919
ให้คูณด้วย 1.845
ให้คูณด้วย 1.290
ให้คูณด้วย 1.155
ให้คูณด้วย 1.401
ให้คูณด้วย 1.337

ทราบ % ของ
SnO2
(Fe.Mn) WO4
CaWO4
ZnS
ZnCO3
Zn4
(Si2O7)(OH)22H2O
PbCO3
PbS
Sb2S3
Sb3O6 (OH)

ต้องการหา % ของ
Sn
WO3
WO3
Zn
Zn
Zn
Pb
Pb
Sb
Sb

ให้คูณด้วย 0.7876
ให้คูณด้วย 0.763
ให้คูณด้วย 0.806
ให้คูณด้วย 0.670
ให้คูณด้วย 0.521
ให้คูณด้วย 0.542
ให้คูณด้วย 0.775
ให้คูณด้วย 0.866
ให้คูณด้วย 0.714
ให้คูณด้วย 0.748

แร่เหล็ก
ใช้ปริมาณหัวแร่เหล็กที่ได้จากการแต่งแล้ว ที่ค่า Fe ร้อยละ 59 ซึ่งเป็นคุณลักษณะเพื่อการส่งออกต่างประเทศ
ตามเอกสารวิชาการเรื่อง คุณลักษณะของแร่ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่
ดังนั้น ปริมาณหัวแร่เหล็ก = ปริมาณแร่ x ผลวิเคราะห์ทางเคมี % Fe
59
แร่แมงกานีส
ใช้ปริมาณหัวแร่แมงกานีสที่ได้จากการแต่งแล้ว ที่ค่า Mn ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นคุณลักษณะเพื่อการส่งออกต่างประเทศ
ตามเอกสารวิชาการเรื่อง คุณลักษณะของแร่ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่
ดังนั้น ปริมาณหัวแร่แมงกานีส = ปริมาณแร่ x ผลวิเคราะห์ทางเคมี % Mn
30

