
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  การควบคมุสินค้าแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยแร่ 

ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสนิค้าควบคมุของกรมศุลกากร 
พ.ศ.  2565 

 
 

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ร่วมกับกรมศุลกากร  ก าหนดรหัสพิกัดศุลกากร
และรหัสสถิตสิินค้าแรท่ี่ควบคมุการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  และส่งออกนอกราชอาณาจกัร
หรือเขตไหล่ทวีปตามกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิธีการศุลกากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์   
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  National  Single  Window  
(NSW)  ดังนั้น  เพ่ือให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน  ในรายการพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของ 
สินค้าแร่ควบคุม  และมีผลบังคับตามกฎหมาย  เป็นการลดภาระและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 
ในการติดต่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   หรือในขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร 
ด้านการน าเขา้มาในราชอาณาจักรหรอืเขตไหล่ทวีป  และการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเชื่อมโยง 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการน าเข้า  การส่งออก  การน าผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง   
การควบคุมสินค้าแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม
ของกรมศุลกากร  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ”  หมายความว่า  รหัสพิกัดศุลกากร  ซึ่งประกอบด้วย  ตอน  

ประเภท  ประเภทย่อย  จ านวน  8  หลัก  และรหัสสถิติ  จ านวน  3  หลัก  ของสินค้า 
“รายการสินค้า”  หมายความว่า  ชื่อหรือค าอธิบายของสินค้า  (Description)  ตามพิกัด

ศุลกากรและรหัสสถิติ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   

หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
“ใบรับแจ้ง”  หมายความว่า  ใบรับแจ้งการน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือใบรับแจ้งการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



“ผู้น าแร่เข้า”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้มีส่วนได้เสียในแร่ที่ก าหนด 
ให้ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  นับแต่เวลาที่น าแรน่ั้น
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  จนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้อง 
พ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร 

“ผู้ส่งแร่ออก”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้มีส่วนได้เสียในแร่ที่ก าหนด 
ให้ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  นับแต่เวลาที่น าแร่นัน้
เข้ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

“การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร  ระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
หรือระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กับเอกชน  
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการน าเข้า  และการส่งออกโดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window) 

“ฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม”  หมายความว่า  ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งเป็นข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มีการตกลงกับกรมศุลกากรเพ่ือใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับ
กระบวนการน าเข้า  และส่งออก  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ข้อ 4 สินค้าแร่ที่จะก าหนดให้มีในข้อมูลใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งเพ่ือเชื่อมโยงผ่านระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window)  ไปยังระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร  ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมที่กรมศุลกากรเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร  (www.customs.go.th)  หรือช่องทางอื่น  เฉพาะส่วนที่อยู่ในการก ากับดูแล 
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

ข้อ 5 ให้ผู้น าแร่เข้า  ผู้ส่งแร่ออกตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมซึ่งก าหนดไว้ในฐานข้อมูล
รายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร  และด าเนินการขอใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามที่กรมศุลกากร
เผยแพร่ไว้ตามข้อ  4  เพื่อใช้ประกอบในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร   

ข้อ 6 กรณีที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ให้ผู้น าแร่เข้าหรือผู้ส่งแร่ออกแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้า  ส่งออก  ผ่านระบบ  National  Single  Window  (NSW)  ก่อนการส่งข้อมูล
ใบขนสินค้า  โดยบันทึกรายการสินค้าแร่ที่อยู่ในการก ากับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่  ที่ปรากฏในเอกสารก ากับสินค้า  (Invoice)  ทุกรายการ  ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ผู้น าแร่เข้า 
หรือผู้ส่งแร่ออกจะได้เลขที่ใบรับแจ้งการน าเข้า   ส่งออก  ส าหรับใช้บันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต   
(Import/Export  declaration  Detail  (Permit))  ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง  (Permit  
Number)  ของใบขนสินค้าในการจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 7 หากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ขัดข้อง   
ไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่จะก าหนดเงื่อนไขการผ่านพิธีการศุลกากรในรูปแบบกระดาษเป็นการเฉพาะคราว 

ข้อ 8 ในกรณีพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่อยู่ในข่ายการควบคุมแต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง  
มีใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้ง  การส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรให้ผู้น าแร่เข้า 
และผู้ส่งแร่ออกบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาตเป็น  EXEMPT99  ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง  เนื่องจาก 

(1) เป็นสินค้าแร่ที่มิได้มีถิ่นก าเนิดในราชอาณาจักร  หรือ 
(2) เป็นสินค้าแร่ที่ใช้พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติอยู่ในหมวดอื่น ๆ  แต่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่ดูแลก ากับเพียงบางส่วน  ได้แก่ 
 (2.1) 2603.0000.090  ดูแลก ากับเฉพาะ  สินแร่ทองแดง  (Copper  Ore) 
 (2.2) 2617.9000.000  ดูแลก ากับเฉพาะ  แร่ปรอท  (Cinnabar) 
ข้อ 9 หากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดให้ผู้น าแร่เข้า   ผู้ส่งแร่ออก   

ต้องด าเนินการตามขั้นตอน  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือให้การควบคุมสินค้าภายใต้รายการในฐานข้อมูล
รายการสินค้าควบคุม  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน  และมีผลบังคับตามกฎหมาย  ผู้น าแร่เข้า   
ผู้ส่งแร่ออก  จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

นิรันดร ์ ยิ่งมหศิรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


