
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การขาย  การน าไปใชป้ระโยชน์ในทางราชการ  และการเก็บรักษา   

ซึ่งทรัพย์สินหรอืของกลางตามมาตรา  151  แหง่พระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่ทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน  
ในการด าเนินคดี  อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่า  
ของทรัพย์สินหรือของกลางหรือมีเหตุอย่างอื่น  จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการขาย
เพ่ือยึดถือเงินไว้แทน  หรือให้น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ  เพ่ือจะเป็นการบรรเทาความเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบมาตรา  151  วรรคสองและวรรคสี่    
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การขาย  การน าไปใช้
ประโยชน์ในทางราชการ  และการเก็บรักษาซึง่ทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบญัญตัแิร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“ทรัพย์สินหรือของกลาง”  หมายความว่า  บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้   

สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด   
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรื ออายัดไว้
เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การขายทรัพย์สนิหรอืของกลาง 

 
 

ข้อ 4 การขายทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  (1)  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  ให้อธิบดีด าเนินการขายโดยวิธีประมูล 

ข้อ 5 ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาแร่ขั้นต่ า  
หรือราคาประเมินของทรัพย์สินหรือของกลางตามที่อธิบดีก าหนด  และให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาแร่ที่ประมูลได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หลักประกันซองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้หนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรื อสถาบันการเงิน   
หรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

การวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้ลงวันที่ล่วงหน้าก่อนถึงวันท าการประมูล 
ไม่เกินสามวันท าการและให้ช าระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็น 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางจัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติขายต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียด  
ดังนี้ 

(1) ระบุว่าเป็นทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  148  หรือมาตรา  150  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

(2) ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ขอขายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(3) กรณีทรัพย์สินหรือของกลางเป็นแร่  ให้ระบุชนิด  น้ าหนัก  ปริมาณ  จ านวน  ลักษณะ  

และสภาพของแร่ที่จะขอขาย  ในกรณีที่ต้องมีผลวิเคราะห์แร่เพ่ือใช้ในการประเมินราคาก็ให้แจ้ง  
ผลวิเคราะห์ด้วย 

(4) ราคาประเมินเพ่ือใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะด าเนินการขาย  
และรวมถึงให้เสนอความเห็นในการก าหนดราคาขายขั้นต่ า   

(5) กรณีทรัพย์สินหรือของกลางที่มิใช่แร่  ให้ระบุชนิด  จ านวน  สภาพของทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่จะขอขาย 

(6) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว  และหรือที่จะต้องจ่าย  (ถ้ามี)  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษา  เป็นต้น 

(7) รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  

ดังนี้ 
(1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูลจ านวน

สองคณะ  อย่างน้อยคณะละสามคน  ได้แก่  คณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการด าเนินการประมูล  
โดยให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปเป็นประธานกรรมการและให้มีเจ้าหน้าที่
อีกสองคนเป็นกรรมการ   

(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท าการประมูลและปิดประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
วันรับซองประมูลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) การปิดประกาศการประมูลอย่างน้อยให้ปิดไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ที่จะท าการประมูล  และส่งไปปิดประกาศ  ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ใกล้เคียงอย่างน้อยห้าแห่ง   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 8 ประกาศการประมูลตามข้อ  7  (2)  อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นประกาศ 
(1) ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  น้ าหนักหรือปริมาตรของแร่  หรือจ านวนทรัพย์สินหรือของกลาง  

สถานที่ตั้งและภาพถ่ายลักษณะของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะขาย 
(2) วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะด าเนินการประมูล 
(3) วิธีการช าระเงิน 
(4) กรณีของกลางเป็นแร่ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประมูล  เสนอราคาประมูลเป็นหน่วย

น้ าหนักหรือปริมาตร  เช่น  เป็นกิโลกรัมละเท่าใด  หรือเมตริกตันละเท่าใด  เป็นต้น 
(5) การวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
(6) เป็นการประมูลขายทรัพย์สินหรือของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่  ซึ่งผู้เข้าประมูลต้อง

พิจารณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะท าการประมูลด้วยตนเอง  
ก่อนการตัดสินใจประมูล  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจ  
และยอมรับในทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลัง 

(7) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เห็นควรแจ้งให้ทราบ 
ข้อ 9 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามข้อ  ๗  (๑)  ตามที่เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอ  ในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เข้าร่วมท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูลด้วยก็ได้ 

ข้อ 10 คณะกรรมการรับซองประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง 
(2) ส่งมอบซองประมูลทั้งหมดพร้อมบันทึกรายงานการรับซองประมูลให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประมูลด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้  ห้ามมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองประมูลแล้ว 
ข้อ 11 คณะกรรมการด าเนินการประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดราคาขั้นต่ าของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะท าการประมูลตามหลักเกณฑ์ 

การก าหนดราคาขั้นต่ าที่อธิบดีก าหนด   
(2) เปิดซองการประมูลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ เข้าประมูลหรือตัวแทนและตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน   
(3) จัดท าบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย  และให้กรรมการลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า 
(4) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล  ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและให้เป็น

ผู้มีอ านาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ 
(5) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด  แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่ าตามที่อธิบดีก าหนด  

ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาที่จะไมข่ายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนัน้ก็ได้  หรือจะท าการต่อรองราคา
หรือไม่ก็ได้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(6) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายได้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอ
ราคาทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้ 

(7) ก าหนดเวลาพอสมควรและตามความเหมาะสมให้ผู้ประมูลขนย้ายทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ที่ตั้งหรือเก็บอยู่  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายได้ภายในเวลา  
ที่ก าหนด  ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 12 กรณีการด าเนินการประมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้
คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจระงับการด าเนินการประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๑3 ผู้เข้าประมูลต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1.1) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  

แล้วแต่กรณี 
 (1.2)  กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) กรณีนิติบุคคล 
 (2.1) หลักฐานที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 

สามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับรอง   
 (2.2) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของกรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วน 
 (2.3) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  เอกสาร

หลักฐานตาม  (๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจในนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข้อ ๑4 เมื่อการประมูลได้ด าเนินจนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล   
ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ท าการประมูล  และรายงานผลการด าเนินการ
ประมูลให้อธิบดีทราบ 

ข้อ ๑5 การช าระราคาทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลได้และการคืนหลักประกันซอง   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) เมื่อหักหลักประกันซองแล้วผู้ประมูลต้องช าระราคาทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลได้  
ในส่วนที่เหลือโดยต้องช าระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น 

(2) กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อผู้ประมูล
ได้ช าระเงินครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม  (1)  แล้ว  ให้ด าเนินการคืนหลักประกันดังกล่าว 
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ข้อ 16 กรณีผู้ประมูลได้ถึงแก่ความตายก่อนช าระราคาให้ครบถ้วน  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก
ยื่นค าร้องขอสวมสิทธิพร้อมช าระเงินที่ค้างอยู่ภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การประมูลครั้งนั้น  หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่ไดแ้จ้งเหตผุลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้หลักประกันซองรวมถึงเงินที่ช าระไว้แล้ว  (ถ้ามี)   
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ ๑7 กรณีทรัพย์สินหรือของกลางเป็นแร่ซึ่งยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่  ผู้ประมูลได้  
ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่อีกส่วนหนึ่งต่างหากจากราคาแร่ที่ประมูลได้  และการขนย้ายแร่ออกไปจาก
สถานที่ตั้งหรือเก็บแร่  ให้ผู้ประมูลได้เปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย  และให้ไปยื่นขอครอบครอง
แร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่  
ได้รับมอบแร่   

ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ออกหนังสืออนุญาต  
ให้ผู้ประมูลครอบครองแร่ที่ประมูลได้นั้นโดยเร็ว   

ข้อ 18 ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้หลักประกันซองนั้น  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ 19 การประมูลขายได้เงินเป็นสุทธิเท่าใด  ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ 

 
 

ข้อ 20 การน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  151  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

หมวด  3 
การเกบ็รกัษาทรัพย์สินหรือของกลาง 

 
 

ข้อ 21 เมื่ออธิบดีได้ใช้อ านาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดีก่อนจะด าเนินการกับทรัพย์สิน  
หรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และปรากฏว่าได้มีเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแสดงตัวและยื่นค าร้องประสงค์จะรับทรัพย์สินหรือของกลางนั้น
ไปเก็บรักษาไว้ด้วยตนเองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้กับ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้   
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(๑) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางไว้  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น  หากจะมี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด 

(๒) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไว้เอง  จะมอบให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น 
เก็บรักษาไว้แทนตนไม่ได้ 

(๓) ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินหรือของกลางให้เหมาะสมกับชนิดและสภาพของทรัพย์สิน 
หรือของกลางนั้น  และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 

(4) ต้องไม่น าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

(5) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดี 
ก าหนดเข้าตรวจสอบทรัพย์สินหรือของกลางได้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

(6) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาทรัพย์สินหรือของกลาง 
ให้พ้นอันตราย  อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดได้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพยส์นิ
หรือของกลางจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดทราบก่อน
เพ่ือสั่งด าเนินการตามควร  และในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางไม่สามารถ 
แจ้งเหตุดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดได้   
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด าเนินการไปได้ตามความจ าเป็น  แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้น   

(7) กรณีผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  และท าให้ทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้รับความเสียหาย  
ผู้ท าสัญญาเก็บรักษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย  โดยยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ด าเนินการบังคับเอาจากหลักประกันตามสัญญา 

(8) เงื่อนไขอื่น ๆ   
ข้อ 22 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกับ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ตรวจสภาพทรัพย์สินหรือของกลาง  จัดท าการบันทึกสภาพ
และรายละเอียดและบันทึกส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งมอบ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรับไปเก็บรักษาด้วยตนเอง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  อาจท าเครื่องหมายหรือประทับตราเครื่องหมายในส่วนส าคัญของทรัพยส์นิ
หรือของกลางหรือกระท าโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นหลักฐานก็ได้ 

ข้อ ๒3 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
หรือของกลางต้องจัดหาหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

กรณีการวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้สั่งจ่ายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
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การก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สินหรือของกลาง  
ที่ประเมินได้ 

ข้อ ๒4 ในกรณีดังต่อไปนี้  เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
ต้องส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางคืนทันที 

(1) ผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด   
(2) สิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ยกเว้น  

ได้มีการต่อสัญญา 
(๓) เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ริบทรัพย์สินหรือของกลาง  หรือให้คืนทรัพย์สิน 

หรือของกลางให้แก่บุคคลอื่น 
ข้อ ๒5 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายยื่นค าร้องขอรับทรัพย์สิน 

หรือของกลางไปเก็บรักษาด้วยตนเองแต่ไม่ยอมท าสัญญาหรือไม่จัดหาหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  
ให้อธิบดีด าเนินการขายหรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สมชาย  หาญหริัญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
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