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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดทาบัญชีของกลาง
และการจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่มาตรา ๑๔๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ในการยึดหรืออายัดของกลางที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี และให้มีอานาจในการผูกมัด ประทับตรา จัดทา
บัญชีของกลาง จัดทาฐานข้อมูล การเก็บรักษาของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระทาความผิด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การเก็ บรักษาแร่ของกลาง การจัดทาบัญชีของกลาง และการจัดทา
ฐานข้อมูลผู้กระทาความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ “ของกลาง” ตามประกาศนี้ หมายความถึง บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิด ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑
การผูกมัดประทับตราของกลาง
ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจยึด หรืออายัด หรือรับมอบของกลางอย่างหนึ่ง
อย่างใดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในหมวดนี้
ข้อ ๕ กรณีของกลางเป็นเครื่องจักรกล ให้ทาการผูกมัดประทับตรา ดังนี้
(๑) ให้ผูกมัดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร เพื่อใช้ประโยชน์
ในการกระทาความผิดด้วยลวดหรือลวดสลิงแล้วแต่ความเหมาะสมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่ละชนิด
โดยจะทาการผูกมัดส่วนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดการทางานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ ก็ได้
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(๒) การผูกมัดให้ผูกมัดด้วยเครื่องมือสาหรับดึง หรือตรึงลวด หรือลวดสลิง แล้วแต่กรณี
โดยไม่มีรอยต่อของลวดหรือลวดสลิงที่ใช้ในการผูกมัด และให้ผูกมัดได้ด้วยประการใด ๆ ตามความเหมาะสม
หรือผูกมัดด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อมิให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ สามารถใช้งานได้ต่อไป
(๓) เมื่อทาการผูกมัดตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้ผนึกจุดที่ผูกมัดซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถคลายลวด
หรื อลวดสลิ งได้ด้ วยแผ่ นผนึ กดีบุ กหรื อตะกั่ วที่ มีรู ปรอยดวงตราของทางราชการ เช่ น ตราเครื่องหมาย
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นต้น
(๔) กรณีเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการกระทาความผิดที่จะต้องถูกทาการผูกมัด ทางานได้
ด้วยการควบคุมของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องสมองกลอืน่ หรือห้องรับพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงาน
จากเครื่องก่อกาเนิดพลังงานอื่น แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการผูกมัดหรือกระทาด้วยวิธีการใด ๆ
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ เพื่อมิให้เครื่องจักร เครื่องมือดังกล่าว สั่งการหรือส่งพลังงานได้ แต่ถ้าเป็นการผูกมัด
ให้ทาการผนึกจุดผูกมัดตาม (๓)
(๕) กรณีที่ไม่สามารถผูกมัดด้วยลวดหรือลวดสลิง และผนึกจุดผูกมัดด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือ
ตะกั่วตาม (๓) ได้ ให้ทาการผนึกด้วยกระดาษกาวหรือกระดาษบันทึกภายในของส่วนราชการ โดยให้
ระบุข้อความให้ชัดเจนลงบนกระดาษดังกล่าวด้วยข้อความที่แสดงให้เห็นชัด อ่านและเข้าใจได้โดยง่าย
ว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกห้ามใช้งานโดยคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่ดาเนินการกากับไว้ พร้อมทั้งให้ประทับตราของทางราชการ
กากับไว้อีกชั้นหนึ่ง
ข้อ ๖ การผูกมัดเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๕ ให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ท าการผู กมั ด ประทั บตราตามที่ เ ห็น สมควร แต่ ต้ อ งเป็น วิธีก ารที่ ไ ม่ใ ห้ มีก ารน าเครื่องมือ
เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไปใช้ในการกระทาความผิดได้อีก
ข้อ ๗ กรณีของกลางเป็นยานพาหนะ ให้จัดทาตาหนิรูปพรรณไว้ที่ของกลางที่ตรวจยึดหรือ
อายัดนั้น และให้บันทึกรายละเอียดไว้ ดังนี้
(๑) ชนิดของยานพาหนะ
(๒) ยี่ห้อ รุ่น สี
(๓) หมายเลขทะเบียน
(๔) หมายเลขเครื่องยนต์
(๕) หมายเลขตัวถัง
(๖) ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามทะเบียนยานพาหนะนั้น
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ
ข้อ ๘ เมื่อได้ทาการผูกมัดประทับตราเรียบร้อยแล้วให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยกรณี
ของกลางเป็นยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ให้ทาการบันทึกภาพทั้งภายในและภายนอกของยานพาหนะ
ของกลางนั้น
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ข้อ ๙ กรณีของกลางเป็นแร่ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด ๒
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ผู้ มี อ านาจในการอนุ ญ าตหรื อ ออกใบอนุ ญ าต มอบหมายให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้ าที่ผูกมัดประทับตรา บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด เพื่อมิให้ทางานได้
ในระหว่างการปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ให้นาหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตราในหมวดนี้ ไปใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวได้
โดยอนุ โ ลม โดยให้ จัด ทาหนั งสื อมอบหมายการผูกมัด ประทับตราให้ผู้ประกอบการทราบตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้
หมวด ๒
การเก็บรักษาแร่ของกลาง
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่เก็บรักษาและรับผิดชอบแร่ของกลางที่ได้
รับมอบหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการยึดหรืออายัดไว้ในที่ที่ปลอดภัย เหมาะสมกับชนิด ลักษณะ สภาพ
และคุณค่าของแร่ของกลางนั้น ๆ โดยจะเก็บรักษาไว้ในบริเวณสานักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้ และให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบจานวน ปริมาณ น้าหนัก โดยวิธีการชั่งน้าหนัก วัดขนาด หรือรังวัดคานวณหา
ปริมาตรตามวิธกี ารรังวัด แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งให้ทาตาหนิรปู พรรณ บรรจุหีบห่อ หรือถ่ายภาพไว้เป็น
หลักฐาน หรือทาเครื่องหมายไว้ที่แร่ของกลางที่ตรวจยึดหรือรับมอบนั้น และให้บันทึกหรือแนบไว้กับ
บัญชีของกลาง
(๒) ท าการชั ก ตั ว อย่ า งแร่ ข องกลาง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าร้ อ ยละของแร่ ข องกลางนั้ น โดยให้
ผู้ชักตัวอย่างทาบัตรบันทึกแสดงชนิดแร่ วัน เดือน ปี ที่รับมอบ ยึด หรืออายัด พร้อมทั้งชื่อผู้มอบ
หรือผู้ต้องหา และผู้รับมอบและผู้ยึดหรื ออายัด แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการชักตัวอย่างแร่ของกลาง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เสร็จแล้วให้เก็บบัตรบันทึกนั้นไว้ในถุงหรือผูกติดกับถุงตัวอย่างแร่ของกลาง
และผนึ ก ด้ ว ยแผ่ น ดี บุ ก หรื อ ตะกั่ ว ที่ มี รู ป รอยดวงตราของทางราชการ เช่ น ตราเครื่ อ งหมายของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นต้น
(๓) การชักตัวอย่างแร่ ในกรณีที่รับมอบแร่ของกลางจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ให้กระทาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มอบแร่นั้น ถ้าได้ทาการยึดหรืออายัดแร่ของกลางได้จากผู้กระทาความผิด
ให้ ชั ก ตั ว อย่ า งแร่ ข องกลางต่ อ หน้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด หากพบแร่ ข องกลางที่ ต้ อ งสงสั ย ว่ า เกิ ด จาก
การกระทาความผิดโดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ทาการชักตัวอย่างต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่าสองคน
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(๔) ตัวอย่างแร่ของกลางให้แบ่งเป็น ๓ ส่วน โดยให้มอบให้แก่ผู้มอบหรือผู้ต้องหา ๑ ส่วน
ให้ น าไปทาการวิเคราะห์ โ ดยให้ ส่งไปทาการวิเคราะห์ที่กรมอุต สาหกรรมพื้นฐานและการเหมื อ งแร่
หรือสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ๑ ส่วน
และให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่สานักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่อีก ๑ ส่วน
ข้อ ๑๒ กรณีที่ไม่สามารถเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ที่สานักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องที่ได้ อาจกระทาได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากเก็บรักษาของกลางไว้ในสถานที่อื่น
(๒) จ้างเฝ้ารักษาของกลาง
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อ ธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เห็นชอบ แจ้งให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบถึงเหตุผล
ความจาเป็นที่ต้องเก็บแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่นโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๓ กรณีการเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่น โดยวิธีการฝากเก็บรักษาของกลาง
ตามข้อ ๑๒ (๑) หรือวิธีการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง ตามข้อ ๑๒ (๒) ให้จัดทาสัญญาเป็นหนังสือไว้
กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
หมวด ๓
การจัดทาบัญชีของกลาง
ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลาง ลงรายละเอียดสิ่งของที่ยึด
หรืออายัดหรือรับมอบเป็นของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ในบัญชีของกลาง
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ให้ตรวจสอบสิ่งของที่ยึดหรืออายัดเป็นของกลางให้ถูกต้องตรงกันกับบันทึกการตรวจยึด
หรืออายัด รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี และคาให้การ (ถ้ามี) อย่าให้คลาดเคลื่อน ถ้าต้องการ
จะเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าข้อความใดให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกที่ ห้ามมิให้มีการขูดลบเป็นอันขาด
ข้อ ๑๖ ของกลางที่เป็นเครื่องจักรกล สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นใด ที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
เพื่อให้ ทราบรายละเอียดทางทะเบียน โดยอาจขอรับสาเนาทางทะเบียน สาเนาภาพถ่าย แล้วให้
จดบัน ทึกข้อมูลทางทะเบียนแนบไว้กับบัญชีข องกลาง ในกรณีที่ปรากฏข้อมูลว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรื อ ผู้ ค รอบครอง ไม่ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ ต้ อ งหาในคดี หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ ป รากฏตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด ในคดี
ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทราบถึงการยึดหรืออายัดของกลางนั้น โดยให้
จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับและให้จัดเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลางลงลายมือชื่อรับรองการจัดทา
บัญชีของกลาง และให้ผู้ต้องหาหรือบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เป็นของกลาง (ถ้ามี)
ลงชื่อกากับไว้ในบัญชีของกลางนั้นด้วย พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน
กรณีผู้ต้องหาหรือบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งของทีเ่ ป็นของกลาง ไม่สามารถหรือไม่
ยอมลงชื่อในบัญชีของกลาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดหรืออายัดบันทึกหมายเหตุแห่งการนั้นไว้
หมวด ๔
การจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิด
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัด จัดทารายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลของผู้กระทาความผิด
และข้อมูลเกี่ยวกับของกลางตามประกาศนี้ ลงในบัญชีฐานข้อมูลตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรือ
ตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
ข้อ ๑๙ บัญชีของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบไว้
ให้กับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ยึดหรืออายัดของกลางนั้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ เพื่อประโยชน์
(๑) ในการใช้เป็น ฐานข้อ มูลในการประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
ว่าผู้กระทาความผิดนั้นเคยกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่มาก่อนหรือไม่ หรือ
(๒) กรณี ข องกลางที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ยึ ด หรื อ อายั ด เป็ น ของกลางที่ ไ ด้ ม าหรื อ ได้ ใ ช้
ในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือตามกฎหมายอื่นมาก่อนหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการประกอบการพิจารณาการขอริบของกลางตามมาตรา ๑๗๔ หรือการขอคืนของกลางก่อนครบกาหนด
ตามมาตรา ๑๔๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ตัวอย่างหนังสือมอบหมายการผูกมัดประทับตรา
ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด
ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดทาบัญชีของกลาง และการจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิด
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
-ครุฑที่

ส่วนราชการ
สถานที่ส่วนราชการ
วันที่
เดือน

พ.ศ.

เรื่อง การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรในระหว่างการปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
เรียน (ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/เงื่อนไขในใบอนุญาต)
อ้างถึง หนังสือสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ที่
/
ลงวันที่
ตามคาสั่งที่อ้างถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ท่าน (ระบุลักษณะการสั่งการ)
นั้น
ดังนั้น ในระหว่างการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือการปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้
มอบหมายให้
(พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ)
ทาการผูกมัด ประทับตรา
(เครื่องมือ/เครื่องใช้/เครื่องจักรกลใดๆ)
โดยการ(ระบุ วิ ธี ก ารผู ก มั ด หรื อ ประทั บตรา)
จานวน
เครื่อง ได้แก่
(ระบุเครื่องจักร)
เพื่อมิให้ ทางานได้ในระหว่างการปฏิบัติ
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่
เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า จะได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
หรือแก้ไขหรือปฏิบัติตามคาสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการ
อนึ่ ง การถอน ท าให้ เ สี ย หาย ท าลาย หรื อ ท าให้ ไ ร้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง ตราหรื อ เครื่ อ งหมาย
อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ในสิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือ
รักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๔๑
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ผู้มีอานาจในการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
.....................................
หมายเหตุ : ปรับข้อความได้ตามข้อเท็จจริง

สัญญาฝากเก็บรักษาทรัพย์สินของกลาง
ตามข้อ ๑๓ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด
ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดทาบัญชีของกลาง และการจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิด
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
สัญญาเลขที่…………………………….
สัญญานี้ทาขึ้น ณ ที่ ........................................................................ ถนน .............................................
ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ...........................................
เมื่อวันที่ ................ เดือน ...........................……............. พ.ศ. .......................... ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ โดย.............................................................................. ผู้ได้รับมอบอานาจ ตามหนังสือ
มอบอานาจ (แนบท้ายสัญญานี้) ...........................................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ฝาก” ฝ่ายหนึ่ง กับ .......................…….……............................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............... ถนน ..............….......................หมู่ท…ี่ ....... ตาบล/แขวง ……….......................….............
อาเภอ/เขต ….................................................. จังหวัด .............................................................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับฝาก” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ฝากตกลงฝากและผู้รับฝากตกลงรับฝากทรัพย์สินของกลาง ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอี ย ดที่ แ นบท้ า ยสั ญ ญานี้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญา ไปเก็ บ รั ก ษาไว้ ณ
บ้านเลขที่....................... ถนน ..................................... หมู่ที่ ....................... ตาบล/แขวง ...............................
อาเภอ/เขต ...................................... จังหวัด............................................................
ข้อ ๒ ผู้ฝากตกลงฝากทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ให้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของผู้รับฝาก
เป็นระยะเวลา .................................(วัน เดือน ปี) นับตั้งแต่วันทาสัญญาซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ ..............
เดือน ..................... พ.ศ. ...........................
ข้อ ๓ การฝากทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ผู้รับฝากตกลงคิดบาเหน็จค่าฝากรวมทั้งค่าใช้สถานที่
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายเดือน ๆ ละ ............................... บาท (........................................)
ข้อ ๔ ผู้ รั บ ฝากต้องยอมให้ ผู้ ฝ ากตรวจสอบทรัพย์สิ นของกลางที่ฝ ากตามที่ผู้ ฝ ากต้องการ เว้นแต่
ผู้รับฝากจะมีเหตุขัดข้องและได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าแล้ว
ข้อ ๕ ผู้รับฝากต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามสัญญา ให้เหมาะสมกับชนิดและ
สภาพของทรัพย์สินที่ฝากนั้น ถ้าทรัพย์สินที่ฝากเกิดสูญหายหรือบุบสลายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับฝาก
จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ร าคาหรื อ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ ฝ าก เว้ น แต่ จ ะเป็น เหตุ สุ ด วิสั ย ซึ่ งสามารถจะพิ สู จ น์ได้ว่า
ถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง
ข้อ ๖ ผู้รับฝาก...

-๒ข้ อ ๖ ผู้ รั บ ฝากต้ อ งไม่ น าทรั พ ย์ สิ น ของกลางที่ ฝ ากตามสั ญ ญาออกใช้ ส อยเอง หรื อ น าไปให้
บุคคลภายนอกใช้สอยหรือให้บุคคลภายนอกเก็บรักษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ฝาก
หากผู้ รั บ ฝากฝ่ าฝื น ข้ อ ก าหนดดัง กล่ า วจนเป็น เหตุใ ห้ ทรั พ ย์ สิ นที่ ฝ ากตามสั ญญาสู ญ หายหรือ บุ บ สลายไป
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับฝากจะต้องรับผิดชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฝาก เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
ที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง
ข้อ ๗ ผู้ รั บ ฝากจะรั บ ฝากทรั พย์สิ นของกลางที่ฝ ากตามสั ญญาให้ ครบกาหนดตามสั ญญา แต่ถ้ามี
เหตุขัดข้องและผู้รับฝากประสงค์จะขอบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับฝากจะต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ถ้าผู้ ฝ ากประสงค์จ ะบอกเลิ กสั ญญาก่อนครบกาหนดตามสั ญญา ย่อมกระทาได้โ ดยแจ้งให้
ผู้รับฝากทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๘ ถ้าบุคคลภายนอกอ้างว่ามีสิทธิเหนือทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามสัญญา และยื่นฟ้องผู้รับฝากก็ดี
หรือยึดทรัพย์สินนั้นก็ดี ผู้รับฝากจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ฝากทราบทันที
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินของกลางตลอดจนค่าใช้จ่ายอันสมควรที่ผู้รับฝากได้ออกไปเพื่อใช้
บารุงรักษาทรัพย์สินหรือเพื่อประโยชน์อื่นอันเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่ฝากตามสัญญา ผู้ฝากตกลงจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ข้อ ๑๐ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับ
ความเสียหายแล้ว ให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายหรือนาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้
สั ญญานี้ ทาขึ้น เป็ น สองฉบั บ มีข้ อ ความถู ก ต้ องตรงกัน คู่สั ญญาทั้งสองฝ่ า ยได้ อ่ านเข้ า ใจข้ อ ความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ฝาก
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้รับฝาก
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

สัญญาจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สินของกลาง
ตามข้อ ๑๓ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด
ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดทาบัญชีของกลาง และการจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิด
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
สัญญาเลขที่…………………………….
สัญญานี้ทาขึ้น ณ ที่ ................................................................. ถนน .....................................................
ตาบล/แขวง .............................. อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................................................
เมื่อวันที่ .................... เดือน ..................................... พ.ศ. ...................... ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ โดย...............................................................................ผู้ได้รับมอบอานาจ ตามหนังสือ
มอบอานาจ (แนบท้ายสัญญานี้) ...........................................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ .................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................... ถนน................................ หมู่ที่......... ตาบล/แขวง .....................................
อาเภอ/เขต............................ จังหวัด......................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ ให้ สั ญญาตกลงจ้ างและผู้ รับสั ญญาตกลงรับจ้างดูแลและรักษาทรัพย์สิ นของกลาง ในคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
โดยทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ ที่ .....................................................….…........…..หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง..…….......................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด ...............................................
ข้ อ ๒ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาตกลงจ้ า งผู้ รั บ สั ญ ญาให้ ดู แ ลและรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของกลางตามข้ อ ๑ เป็ น
ระยะเวลา……….........(วัน เดือน ปี) นับตั้งแต่วันทาสัญญา ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่............เดือน ....................
พ.ศ. .................
ข้ อ ๓ ผู้ รั บ สั ญ ญาตกลงรั บ ค่ า จ้ า งดู แ ลและรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของกลางตามข้ อ ๑ เป็ น รายเดื อ น
เดือนละ…….........…..…......................... บาท (...........................................................)
ข้อ ๔ ผู้รับสัญญาต้องดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ให้เหมาะสมกับชนิด และสภาพ
ของทรัพย์สินนั้น หากผู้รับสัญญาจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือบุบสลายไป
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้สัญญา เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
ที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง
ข้อ ๕ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่นาทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ออกใช้สอยเอง หรือนาไปให้บุคคลภายนอก
ใช้สอย หรือให้บุคคลภายนอกดูแลรักษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา หากผู้รับสัญญา

ฝ่าฝืน...

-๒ฝ่าฝืนข้อกาหนดดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินตามข้อ ๑ เกิดสูญหายหรือบุบสลายไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม
ผู้ รั บ สั ญญาจะต้องรับ ผิดชดใช้ร าคาหรือค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้น เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยที่สามารถ
จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง
ข้อ ๖ ผู้รับสัญญาจะดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ให้ครบกาหนดตามสัญญาแต่ถ้ามี
เหตุขัดข้องและผู้รับสัญญาประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ ๒ ผู้รับสัญญา
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ถ้าผู้ให้สัญญาประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ ๒ ย่อม
กระทาได้โดยแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๗ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับ
ความเสียหาย ให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายหรือนาคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้
สั ญญานี้ ทาขึ้น เป็ น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สั ญญาทั้งสองฝ่ ายได้อ่านเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)
(

ผู้ให้สัญญา
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้รับสัญญา
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

บัญชีของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามข้อ ๑๔ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด
ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดทาบัญชีของกลาง และการจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิด
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ........................................
สถานที่เกิดเหตุ......................................................................................................................................................
คดีระหว่าง............................................................................................................................................................
ลาดับที่

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

ขอรับรองว่า ของกลางตามบัญชีที่จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

หมายเหตุ : ปรับได้ตามข้อเท็จจริง

(ลงชื่อ)
(

พนักงานเจ้าที่
.)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ต้องหา /
.) ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
.)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
.)

บัญชีฐานข้อมูลผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ตามข้อ ๑๘ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การจัดทาบัญชีของกลาง การจัดทาฐานข้อมูล และการเก็บรักษา
ฐานข้อมูลของผู้กระทาความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้กระทาผิด
ลาดับ
ที่

ผู้กล่าวหา

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ : ปรับได้ตามข้อเท็จจริง

บัตร
ประจาตัว
ประชาชน

จับกุม/ตรวจยึด
ที่อยู่

ว/ด/ป
ที่จับกุม

ข้อหา
เลขคดีที่
(ที่เกิดเหตุ) (สน./สภ.)

ของกลาง
ยานพาหนะ/
เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้

หมายเลข
ทะเบียน

จานวน

ผลคดี

หมายเหตุ

