เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง การควบคุมสินค้าแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ภายใต้รายการที่กาหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร
พ.ศ. 2565
ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ร่วมกับกรมศุลกากร กาหนดรหัสพิกัดศุลกากร
และรหัสสถิตสิ ินค้าแร่ที่ควบคุมการนาเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป และส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปตามกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิธีการศุลกากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window
(NSW) ดังนั้น เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ในรายการพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของ
สินค้าแร่ควบคุม และมีผลบังคับตามกฎหมาย เป็นการลดภาระและอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในการติ ด ต่ อ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมือ งแร่ หรื อ ในขั้ น ตอนการผ่ านพิ ธี การศุล กากร
ด้านการนาเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป และการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ การน าเข้ า การส่ ง ออก การน าผ่ า น และโลจิ ส ติ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกรมอุต สาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง
การควบคุมสินค้าแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ภายใต้รายการที่กาหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม
ของกรมศุลกากร พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ” หมายความว่า รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งประกอบด้วย ตอน
ประเภท ประเภทย่อย จานวน 8 หลัก และรหัสสถิติ จานวน 3 หลัก ของสินค้า
“รายการสิน ค้า ” หมายความว่า ชื่อหรือคาอธิบายของสินค้า (Description) ตามพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ
“ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ใบอนุ ญาตนาแร่เข้า มาในราชอาณาจั กรหรื อเขตไหล่ทวีป
หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
“ใบรับแจ้ง” หมายความว่า ใบรับแจ้งการนาแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
หรือใบรับแจ้งการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
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“ผู้นาแร่เข้า” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในแร่ที่กาหนด
ให้ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการนาเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป นับแต่เวลาที่นาแร่นั้น
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป จนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้อง
พ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร
“ผู้ส่งแร่ออก” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในแร่ที่กาหนด
ให้ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป นับแต่เวลาที่นาแร่นนั้
เข้ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร ระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หรื อ ระหว่ า งระบบข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ กับ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการนาเข้า และการส่งออกโดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว (National Single Window)
“ฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม ” หมายความว่า ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีการตกลงกับกรมศุลกากรเพื่อใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับ
กระบวนการนาเข้า และส่งออก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ข้อ 4 สินค้าแร่ที่จะกาหนดให้มีในข้อมูลใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งเพื่อเชื่อมโยงผ่านระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ไปยังระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร ให้ เป็น ไปตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมที่กรมศุลกากรเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) หรือช่องทางอื่น เฉพาะส่วนที่อยู่ในการกากับดูแล
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อ 5 ให้ผู้นาแร่เข้า ผู้ส่งแร่ออกตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมซึ่งกาหนดไว้ในฐานข้อมูล
รายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร และดาเนินการขอใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามที่กรมศุลกากร
เผยแพร่ไว้ตามข้อ 4 เพื่อใช้ประกอบในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ข้อ 6 กรณีที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ผู้นาแร่เข้าหรือผู้ส่งแร่ออกแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูล
ใบขนสิ น ค้ า โดยบั น ทึ ก รายการสิ น ค้ า แร่ ที่ อ ยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลของกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแร่ ที่ปรากฏในเอกสารกากับสินค้า (Invoice) ทุกรายการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้นาแร่เข้า
หรือผู้ส่งแร่ออกจะได้เลขที่ใบรับแจ้งการนาเข้า ส่งออก สาหรับใช้บันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาต
(Import/Export declaration Detail (Permit)) ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit
Number) ของใบขนสินค้าในการจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
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ข้อ 7 หากระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ขั ด ข้ อ ง
ไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่จะกาหนดเงื่อนไขการผ่านพิธีการศุลกากรในรูปแบบกระดาษเป็นการเฉพาะคราว
ข้อ 8 ในกรณีพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่อยู่ในข่ายการควบคุมแต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
มีใบอนุญาต หรือใบรับแจ้ง การส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรให้ผู้ นาแร่เข้า
และผู้ส่งแร่ออกบันทึกข้อมูลในส่วนใบอนุญาตเป็น EXEMPT99 ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง เนื่องจาก
(1) เป็นสินค้าแร่ที่มิได้มีถิ่นกาเนิดในราชอาณาจักร หรือ
(2) เป็นสินค้าแร่ที่ใช้พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติอยู่ในหมวดอื่น ๆ แต่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ดูแลกากับเพียงบางส่วน ได้แก่
(2.1) 2603.0000.090 ดูแลกากับเฉพาะ สินแร่ทองแดง (Copper Ore)
(2.2) 2617.9000.000 ดูแลกากับเฉพาะ แร่ปรอท (Cinnabar)
ข้อ 9 หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนดให้ผู้นาแร่เข้า ผู้ส่งแร่ออก
ต้องดาเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้การควบคุมสินค้าภายใต้รายการในฐานข้อมูล
รายการสินค้าควบคุม มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และมีผลบังคับตามกฎหมาย ผู้นาแร่เข้า
ผู้ส่งแร่ออก จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

