
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าดว้ยการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ตามพระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  149  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วย 
การคืนทรัพย์สินที่ยึดไวเ้นือ่งในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ค าร้อง”  หมายความว่า  ค าร้องขอรับทรัพย์สินคืน 
“ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครอง  หรือทายาทผู้มีสิทธิ

รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก 
“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  บรรดาแร่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  

เครื่องจักรกลใด ๆ   หรือเงิน  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การคนืทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

 
 

ข้อ ๔ ในกรณีทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดไว้ตามมาตรา  148  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
ผู้กระท าความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ 
ให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด  หรือ 

(2) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สิน 
นั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

 
 

ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบค าร้องขอรับทรัพย์สินคืนแนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๒) กรณีนิติบุคคล  ให้แสดงหลักฐานที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น   
(๓) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืน 
(๔) ในกรณีที่สิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืนมี เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม  จะต้องแสดงหลักฐาน 

ที่แสดงถึงความยินยอมในการขอคืนทรัพย์สินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนั้น 
(5) กรณีที่มีการมอบอ านาจ  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์  ระบุให้บุคคล  

ที่บรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นค าร้องและด าเนินการตามค าร้องเพ่ือขอรับทรัพย์สินคืนแทนบุคคลหรือนิติบุคคล  
ทั้งนี้  ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  และผู้รับมอบอ านาจ  
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

กรณีเอกสารตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้  อาทิ  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท  หรือเอกสารราชการอื่น  หากผู้ยื่นค าร้องมิไดน้ าเอกสารดงักล่าวมา  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่
แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้ประกอบค าร้อง  เว้นแต่ผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์ 
จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเองพร้อมรับรองส าเนา  
และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นค าร้อง 

ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องแล้ว  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี  ว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีหรือไม่  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งว่า 

(1) ทรัพย์สินตามค าร้องมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถคืนทรัพย์สินตามค าร้องไปยังผู้ยื่นค าร้อง   

(2) ทรัพย์สินตามค าร้องไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป 

ข้อ 7 การคืนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ เก็บรักษา
ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินที่ยึดไว้จัดท าบันทึกรายงานการขอคืนทรัพย์สินเสนออธิบดี  พร้อมทั้งชี้แจง
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(1) เป็นทรัพย์สินที่คืนกรณีใด  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงถงึสิทธิในทรพัย์สินที่ขอคนื  
เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดี   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๒) บันทึกสภาพและรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะคืน  โดยเปรียบเทียบกับสภาพ 
และรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ได้มีการตรวจยึด  พร้อมทั้งให้ระบุ  
ด้วยว่าทรัพย์สินนั้นมีสภาพคงเดิม  หรือช ารุดเสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  อย่างไร 

(๓) กรณีทรัพย์สินที่จะคืนได้จัดท าสัญญาฝากหรือสัญญาการจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สิน 
ไว้กับบุคคลอื่น  ให้แนบส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวแล้วแต่กรณีมาพร้อมกับบันทึกรายงาน
การขอคืนทรัพย์สิน 

(๔) ให้ตรวจสอบประวัติของทรัพย์สินที่ขอคืนว่าได้เคยถูกน าไปใช้ในการกระท าความผิ ด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่  โดยรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบให้อธิบดีทราบพร้อมความเห็น  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป   

ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนทรัพย์สินจากอธิบดีแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ  
แจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนทราบ   

ขอ้ 9 ในการคืนทรัพย์สินให้กับผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
บันทึกสภาพและรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนไว้  โดยเปรียบเทียบกับสภาพและรายละเอียด  
แห่งทรัพย์สินที่จะคืนตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ท าการตรวจยึด  พร้อมทั้งท าบันทึกการส่งมอบ 
และรับมอบทรัพย์สินที่คืนนั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ก าหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ 

ในการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้คืนตามสภาพ  ณ  วันที่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน   
ได้รับมอบทรัพย์สิน   

ข้อ ๑0 ในการส่งคืนทรัพย์สิน  หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จะคืนได้ถูกจัดการขายเพ่ือยึดถือ
เงินไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางก่อนคดีถึงที่สุด  ตามมาตรา  ๑๕๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับผู้มีสิทธิ
ขอรับทรัพย์สินคืนแทนทรัพย์สินที่ขอคืนต่อไป 

ข้อ ๑1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีทะเบียนทรัพย์สินที่คืนตามแบบที่ก าหนดไว้ 
แนบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกรณีที่อาจมีการน าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในภายหลังอีก  พร้อมทั้งให้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑



คําร้องขอรบัทรพัย์สนิคืน 
ตามข้อ 5 ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ 

เน่ืองในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พ.ศ. 2561 

   

เขียนที่.................................................... 
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ขอย่ืนคําร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอรับคืนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เน่ืองในการกระทํา
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จํานวน .................. รายการ ตามบัญชีทรัพย์สินที่ขอคืนแนบท้ายคําร้องน้ี 

พร้อมคําร้องน้ี ข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานในการขอรับทรัพย์สินคืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เน่ืองในการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
(.......................................................) 

 
 



บญัชทีรพัย์สนิที่ขอคืน 

แนบท้ายคําร้องขอรับทรัพย์สินคืน ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ................. 
   

 
 ข้าพเจ้า ……………………..…………..……….....………. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนมีความประสงค ์
จะขอรับทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เน่ืองในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ตามบันทึก 
การจับกุม/ตรวจยึด/อายัด ลงวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............. จํานวน ............ รายการ ดังน้ี 
 

ลําดบัที ่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

  
 
 

 
ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ย่ืนคําร้อง

                   ....................................................)(.....  
 



บันทึกการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน 
ตามข้อ 9 ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ 

เน่ืองในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

       เขียนที่.......................................................... 
           ..................................................................... 

                                                             วันที่.............. เดือน............................... พ.ศ. ............... 
  บันทึกฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า ข้าพเจ้า........................................................... 
ตําแหน่ง.................................................................................. ซึ่งต่อไปในบันทึกน้ีเรียกว่า “ผู้ส่งมอบ” ฝ่ายหน่ึง 
กับ…………......…..........…….….........… อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่…….…หมู่ที่ .......... ถนน………….…….................
ตําบล/แขวง…………………..….…………อําเภอ…………..................…….……… จังหวัด…………………………………...…… 
ซึ่งต่อไปในบันทึกน้ีเรียกว่า “ผู้รับมอบ” อีกฝ่ายหน่ึง โดยผู้ส่งมอบได้ทําการส่งมอบทรัพย์สินที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้ยึดไว้เน่ืองในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญั ติแร่ พ.ศ. 2560 คืนให้กับผู้รับมอบ 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนตามรายละเอียด ดังน้ี 

ข้อ 1 ผู้ส่งมอบได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้รับมอบ จํานวน ................... รายการ ตามบัญชี
ทรัพย์สินแนบท้ายบันทึกน้ี  

ข้อ 2 ผู้รับมอบตกลงรับทรัพย์สินตามข้อ 1 คืน โดยยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 
ดังน้ี  
                       (๑) ผู้รับมอบจะไม่นําหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนนําทรัพย์สินที่คืนตามข้อ 1 น้ี
กลับไปใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่โดยเด็ดขาด  
  (๒) หากตรวจสอบพบว่ามีการนําทรัพย์สินที่คืนตามข้อ 1 กลับไปใช้ในการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่อีกเมื่อใด ให้ถือว่าผู้รับมอบมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้มีการนําทรัพย์สินน้ันกลับไปใช้ใน
การกระทําความผิดอีก 
  (๓ ) ผู้รับมอบยินยอมที่จะรับทรัพย์สินตามข้อ 1 คืนตามสภาพของทรัพย์สิน  
ณ วันที่รับมอบ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
  บันทึกฉบับน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผูส้่งมอบ 
(.............................................) 

 
ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับมอบ 

(..............................................) 
 

ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
(.............................................) 

 
ลงช่ือ…………………………………………พยาน 

(..............................................) 



บญัชทีรพัย์สนิ 
แนบท้ายบันทกึการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินลงวันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ............... 

   
 

  บัญชีทรัพย์สินน้ีจัดทําขึ้นระหว่าง................................................ ตําแหน่ง.......................................... 
ผู้ส่งมอบ ฝ่ายหน่ึง กับ.......................................................... ผู้รับมอบ อีกฝ่ายหน่ึง โดยผู้ส่งมอบได้ส่งมอบ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้รับมอบ จํานวน .................. รายการ ดังน้ี 

 
ลําดบัที ่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

   
 
 

ลงช่ือ .......................................................... ผู้ส่งมอบ          
  (.......................................................) 

ตําแหน่ง .....................................................   
 
 
 
ลงช่ือ ......................................................... ผู้รับมอบ 

   (......................................................) 
 



บญัชทีะเบยีนทรัพย์สินทีค่ืน 
ตามข้อ 11 ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ 

เนื่องในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด     

 

ลําดบัที ่
รายการทรพัย์สินทีค่ืน จับกุม/ตรวจยึด วัน เดือน ป ี

ทีค่ืนของกลาง
ผู้รบัมอบ 

ทรพัย์สินคืน หมายเหต ุชนดิแร ่ ยานพาหนะ/
เครื่องมือเครื่องใช ้

หมายเลข 
ทะเบียน จํานวน วัน เดือน ป ี

ทีต่รวจยดึ ฐานความผดิ เลขคด ี
สน./ สภ. 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 
 
 

ลงชื่อ                                                  
      (     ) 

        ตําแหน่ง      


