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ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การน าแร่ ห รื อ ของกลาง
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกขาย หรือปรับปรุง ดัดแปลง
หรือแต่งแร่ก่อนนาออกขาย หรือนาไปใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ หรือจาหน่ายออกจากสารบบ
ของทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา 63 วรรคห้า มาตรา 103 และมาตรา 175
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมจึ ง ออกระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการขายแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
“แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน” หมายความว่า แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 63 มาตรา 103
และแร่ของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่
“ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน” หมายความว่า
บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มา
หรือได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็นอุปกรณ์
ให้ได้รับผลในการกระทาความผิด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อานาจตามกฎหมายยึดหรืออายัดไว้เป็น
หลักฐานในการดาเนินคดีและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่
หมวด ๑
การขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
ส่วนที่ 1
การขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
ข้อ ๔ เมื่อแร่ได้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ร่วมกับ
สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบโดยเร็ว ผลการตรวจสอบเป็นประการใด
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ให้ เ จ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจ าท้ อ งที่ เ สนอความเห็ น ต่ อ อธิ บ ดี เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
ดาเนินการตามระเบียบนี้
กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนาออกขาย
ก็ให้อธิบดีดาเนินการขายโดยวิธีประมูล
กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าต่าเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการ
นาออกขาย หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจนาไปใช้ในการศึกษาวิจั ยหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้
ให้อธิบดีจาหน่ายออกจากสารบบของทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 3
ข้อ 5 การขายโดยวิธีการประมูล ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิ ห้า
ของราคาแร่ขนั้ ต่าตามที่อธิบดีกาหนด และให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ที่ประมูลได้
หลั ก ประกั น ซองตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ ค้ าประกั น โดยธนาคารหรื อ สถาบั นการเงิน
หรือแคชเชียร์เช็คก็ได้
การวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ล่วงหน้าก่อนถึงวันทาการประมูลไม่เกิน
สามวันทาการและให้ชาระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ทาบันทึกรายงานขอขายโดยวิธีประมูล
ต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
(1) ระบุว่าเป็นแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 63 มาตรา 103 หรือเป็นแร่ของกลาง
ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่กรณีอื่น
(2) ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ขอขาย
(3) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๖๓ ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนารายงานการทาเหมืองเดือนสุดท้าย รายงานการตรวจสอบกรณีครบกาหนด
สิ้นอายุประทานบัตร รายงานการตรวจสอบประทานบัตรกรณีคืนสิทธิตามประทานบัตรทั้งแปลง และ
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๐๓ ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส าเนาบั น ทึ ก รายการจ าหน่ า ยแร่ แ ละแร่ ค งเหลื อ ตามใบอนุ ญ าตครอบครองแร่
และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
(5) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่อง
ในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แ นบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา
คาพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถงึ ที่สุด สาเนาหนังสือคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี สาเนาประกาศ
หาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
(6) ระบุชนิด น้าหนัก ปริมาณ จานวน ลักษณะ และสภาพของแร่ ที่ขอขาย ในกรณีที่
ต้องมีผลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการประเมินราคาให้แนบผลวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย
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(7) ราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะดาเนินการขาย
และรวมถึงให้เสนอความเห็นในการกาหนดราคาขายขั้นต่า
(8) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว และหรือที่จะต้องจ่าย (ถ้ามี) เช่น
ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา เป็นต้น
(9) รายละเอียดอื่นตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการ
ดังนี้
(1) เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การขายโดยวิ ธี ก ารประมู ล
จานวนสองคณะ อย่างน้อยคณะละสามคน ได้แก่ คณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล โดยให้ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งตัง้ แต่ระดับชานาญการขึน้ ไปเป็นประธานกรรมการ
และให้มีเจ้าหน้าที่อีกสองคนเป็นกรรมการ
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทาการประมูลและปิดประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
วันรับซองประมูลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(3) การปิดประกาศการประมูลอย่างน้อยให้ปิดไว้ที่สานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่ที่จะทาการประมูล และส่งไปปิดประกาศ ณ สานักงานเจ้าพนัก งานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่ใกล้เคียงอย่างน้อยห้าแห่ง
ข้อ 8 ประกาศการประมูลตามข้อ ๗ (2) อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนีไ้ ว้ในประกาศ
(1) ชนิด ลักษณะ สภาพ จานวน น้าหนักหรือปริมาตร สถานที่ตั้งและภาพถ่ายลักษณะ
ของกองแร่ที่จะขาย
(2) วัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการประมูล
(3) วิธีการชาระเงิน
(4) กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประมูลเสนอราคาประมูลเป็นหน่วยน้าหนักหรือปริมาตร เช่น
เป็นกิโลกรัมละเท่าใด หรือเมตริกตันละเท่าใด
(5) การวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(6) เป็น การประมูลขายแร่ ตามสภาพที่เป็นอยู่ และผู้เข้าประมูลต้องพิจารณาตรวจสอบ
และศึกษารายละเอียดชนิด ลักษณะ สภาพ จานวน ปริมาณ และปริมาตรของแร่ ที่จะทาการประมูล
ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจประมูล โดยคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจ
และยอมรับในของที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
(7) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นควรแจ้งให้ทราบ
ข้อ 9 ให้ อธิบดีแ ต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามข้อ ๗ (๑) ตามที่เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่เสนอ ในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีอาจแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
และการเหมืองแร่เข้าร่วมทาหน้าที่ในการดาเนินการขายโดยวิธีประมูลด้วยก็ได้
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ข้อ 10 คณะกรรมการรับซองประมูลมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง
(2) ส่ ง มอบซองประมูล ทั้งหมดพร้อ มบันทึก รายงานการรับซองประมูลให้คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ห้ามมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองประมูลแล้ว
ข้อ 11 คณะกรรมการดาเนินการประมูล มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดราคาขั้นต่าของแร่ที่จ ะทาการประมูล ตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคาขั้นต่าที่
อธิบดีกาหนด
(2) เปิดซองการประมูลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประมูลหรือตัวแทนและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
(3) จัดทาบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย และให้กรรมการลงลายมือชื่อ
กากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า
(4) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและให้เป็น
ผู้มีอานาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้
(5) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่าตามที่อธิบดีกาหนด
ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนัน้ ก็ได้ หรือจะทาการต่อรองราคา
หรือไม่ก็ได้
(6) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายได้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคา
ทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้
(7) กาหนดเวลาพอสมควรและตามความเหมาะสมให้ผู้ประมูลขนย้ายแร่ที่ประมูลได้ออกจาก
สถานที่ที่แร่นั้นตั้งหรือเก็บอยู่ ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายแร่ได้ภายในเวลาที่กาหนด
ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง
ข้อ 12 กรณีที่คณะกรรมการดาเนินการประมูลกาหนดราคาขั้นต่าของแร่ที่จะทาการประมูล
สู ง เกิ น ไปจนเป็ น เหตุใ ห้ ไ ม่มีผู้ เข้า ประมูล ก็ ใ ห้ ก าหนดราคาขั้นต่านั้ นใหม่ และเมื่อ อธิบดีอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่านั้น แล้ว ให้ถือราคาขั้นต่าที่อธิบดีอนุมัติครั้งหลังเป็นราคาขั้นต่าของแร่ที่จะใช้
ในการดาเนินการประมูล
ข้อ 1๓ กรณี ก ารด าเนิ น การประมู ล ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
คณะกรรมการดาเนินการประมูลอาจระงับการดาเนินการประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ไ ด้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑๔ ผู้เข้าประมูลต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา
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(๑.1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
แล้วแต่กรณี
(1.2) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจพร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) กรณีนิติบุคคล
(๒.๑) หลักฐานที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน
นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับรอง
(๒.๒) แสดงบัต รประจาตัวประชาชนฉบับจริงของกรรมการบริษัทที่มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล หรือแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
(๒.๓) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจ เอกสาร
หลักฐานตาม (๒.๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข้อ ๑๕ เมื่ อ การประมูล ได้ด าเนิน จนเสร็จ สิ้ น แล้ ว ให้ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ ช นะการประมูล
ณ สานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ทาการประมูล และรายงานผลการดาเนินการ
ประมูลให้อธิบดีทราบ
ข้อ ๑๖ การชาระราคาแร่ที่ประมูลได้และการคืนหลักประกันซอง
(1) ถ้าแร่นั้นยังมิได้ชาระค่าภาคหลวงแร่ ผู้ประมูลแร่ได้ต้องชาระค่าภาคหลวงแร่อีกส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากราคาแร่ที่ประมูลได้
(๒) เมื่ อ หั ก หลัก ประกั น ซองแล้ วผู้ ป ระมู ล ได้ต้อ งช าระราคาแร่ที่ ประมูล ได้ใ นส่ วนที่เหลือ
โดยต้องชาระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น
(๓) กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อผู้ประมูลแร่ได้
ชาระเงินครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตาม (๒) แล้ว ให้ดาเนินการคืนหลักประกันดังกล่าว
ข้อ 1๗ กรณีผู้ประมูลไม่ชาระราคาแร่ที่ประมูลได้ภายในกาหนดเวลาตามข้อ 1๖ หรือ
ผู้ประมูลได้ถึงแก่ความตายหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพก่อนชาระราคาแร่ที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนโดยไม่มีทายาท
หรือผู้ชาระบัญชีร้องขอสวมสิทธิพร้อมชาระเงินที่ค้างอยู่ภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การประมู ล ครั้ ง นั้ น โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง เหตุ ผ ลหรื อ คณะกรรมการดาเนิ น การประมู ล เห็ น ว่ า ไม่ มี เ หตุผล
อันสมควรที่ไม่ได้ร้องขอสวมสิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในแร่ที่ประมูลได้นั้น
และให้หลักประกันซองตกเป็นของแผ่นดิน
ข้อ ๑๘ ให้ เ จ้ า พนั กงานอุ ต สาหกรรมแร่ประจ าท้ องที่หรื อผู้ที่ อธิบดีมอบหมายส่งมอบแร่
พร้อมหลักฐานการประมูลแร่ให้กับผู้ประมูลได้ และแจ้งให้ไปยื่นขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบแร่
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ข้อ ๑๙ ให้ ผู้ มี อ านาจในการอนุ ญาตให้ครอบครองแร่เป็ นกรณี พิ เศษเฉพาะรายออกหนังสือ
อนุญาตให้ครอบครองแร่ที่ประมูลได้นั้นโดยเร็ว
ข้อ 2๐ การขนย้ายแร่ออกไปจากสถานที่ตั้งหรือเก็บแร่ ผู้ประมูลแร่ได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
ข้อ 2๑ ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น หากพ้นกาหนดดังกล่าวให้หลักประกันซองนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน
ข้อ 2๒ ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้หักเงินจากการประมูลขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน
ไว้เป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และนาเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน
ข้อ 2๓ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลเสนอเรื่องต่ออธิบดี เพื่อให้
ยกเลิกการประมูลครั้งนั้นและดาเนินการประมูลใหม่
(1) ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคา แต่ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(2) ผู้ประมูลแร่ได้สละสิทธิ์หรือถือว่าสละสิทธิ์ในแร่ที่ประมูลได้
ส่วนที่ ๒
การขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินที่มิใช่แร่
ข้อ 2๔ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินในส่วนที่ ๑
มาใช้บังคับแก่การดาเนินการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดซึ่งตกเป็น
ของแผ่นดินในส่วนนี้โดยอนุโลม
หมวด 2
การปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ซงึ่ ตกเป็นของแผ่นดินก่อนนาออกขาย
ข้อ 2๕ กรณีแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินที่จะนาออกขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
มีราคาต่าเกินไป ให้ดาเนินการปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่นั้นให้มีราคาเพิ่มขึ้นและคุ้มค่าก่อนนา
ออกขายก็ได้
การดาเนิน การปรับปรุง ดัด แปลง หรือแต่งแร่ก่อนนาออกขายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
หมวด 3
การนาแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ
หรือการจาหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ
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ข้อ ๒๖ เมื่อได้ดาเนินการขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วไม่น้อยกว่าสามครั้ง แต่ไม่มีผู้ใดซื้อ
หรือเข้าประมูล ถ้าเก็บรักษาไว้ต่อไปก็ไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ให้ อธิบดีมีอานาจอนุมัติให้
น าแร่ห รือของกลางหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ
ข้อ 2๗ กรณีตามข้อ 26 หากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาประสงค์จะขอนาไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพื่อใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ ให้ทาหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ยื่นต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกาหนด แต่เฉพาะกรณีแร่หรือของกลางที่เป็นแร่
ให้นาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น
เมื่ออธิบดีอนุมัติ ให้ดาเนินการจาหน่ายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินนั้นออกจากสารบบ
ของทางราชการ
ข้อ 2๘ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ดาเนินการจาหน่ายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ในการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกจากสารบบของทางราชการ
(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่และสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพของแร่หรือของกลางที่เป็นแร่นั้นแล้ว และมีความเห็นว่า
มีมูลค่าต่าเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนาออกขาย หรือหากจะนาไปปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
แต่งก่อนนาออกขายก็จะไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย หรือได้เสื่อมสภาพหรือกลายเป็นส่วนควบกับที่ดินที่แร่นั้น
เก็บกองอยู่จนแยกออกจากกันไม่ได้
(2) ไม่มีหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดสนใจจะขอนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
หรือประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ เนื่องจากแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินนั้นได้เสื่อมสภาพจนไม่อาจ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
การดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือเจ้าหน้าที่
ที่อธิบดีกาหนด ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นในการขออนุมัติเพื่อจาหน่ายออกจากสารบบ
ของทางราชการ โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นแร่ หรือทรัพย์สิน หรือเป็นของกลาง
ประเภทใด ตกเป็นของแผ่นดินเมือ่ ใด กรณีใด หลักฐานการประมูล (ถ้ามี) สภาพของแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สิน การประเมินราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา หลักฐานอื่น ๆ
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๙ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ไปใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทาการเปรียบเทียบคดี

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

และในคดีที่เปรียบเทียบนั้นเป็นคดีที่มีของกลางซึ่งผู้ต้องหาหรื อเจ้าของยินยอมยกของกลางนั้นให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน
การจัดทารายงานเพื่อขออนุมัตินาของกลางตามวรรคหนึ่งออกขาย ให้แนบหลักฐานสาเนา
บันทึกการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบ หรือของพนักงานสอบสวน บันทึกคายินยอม
ของเจ้าของหรือผู้ต้องหายกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน และบันทึกหรือหลักฐานการมอบของกลาง (ถ้ามี)
กรณีที่ไ ม่ไ ด้ทาการเปรียบเทียบคดีโดยคณะกรรมการเปรี ยบเทียบตามพระราชบัญ ญั ติ แ ร่
พ.ศ. 2560 ให้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคดีนั้นได้ระงับโดยการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
สมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

