ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การจัดทาบัญชีของกลาง
การจัดทาฐานข้อมูลและการเก็บรักษาฐานข้อมูลของผู้กระทาความผิด
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พ.ศ. ....
โดยที่มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ในการยึ ดหรืออายั ดของกลางที่ บุ คคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิ ด หรือมี เหตุอัน ควรสงสั ยว่า ได้ ใช้
ในการกระทาความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการพิ จ ารณาคดี และให้ มี อ านาจในการผู กมั ด ประทั บตรา จั ดท าบั ญ ชี ข องกลาง
จัดทาฐานข้อมูลของผู้กระทาความผิด และเก็บรักษาไว้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 148 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การจัดทาบัญชีของกลาง การจัดทาฐานข้อมูล และการเก็บรักษาฐานข้อมูล
ของผู้กระทาความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 “ของกลาง” ตามประกาศนี้ หมายความถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ า ได้ใช้ในการ
กระทาความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
หมวด 1
การผูกมัดประทับตราของกลาง

ข้อ 4 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ทาการตรวจยึด หรืออายัด หรือรับมอบของกลางอย่างหนึ่ ง
อย่างใดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีของกลางเป็นยานพาหนะ ให้จัดทาตาหนิรูปพรรณไว้ที่ของกลางที่ตรวจยึด
หรืออายัด และให้บันทึกรายละเอียดดังนี้
(1.1) ชนิดของพาหนะ
(1.2) ยี่ห้อ รุ่น สี
(1.3) หมายเลขทะเบียน
(1.4) หมายเลขเครื่องยนต์
(1.5) หมายเลขตัวถังรถ

(1.6) ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของตามทะเบียนรถ
(1.7) อื่นๆ
(2) บันทึกรูปภาพของกลาง ทั้งภายในและภายนอกของยานพาหนะของกลางนั้น
ข้อ 5 กรณีของกลางเป็นเครื่องจักรกล ให้ทาการผูกมัดประทับตรา ดังนี้
(1) ให้ ผู ก มั ด เครื่อ งจั ก รหรือ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น เครื่อ งจั ก ร เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ ในการกระท าความผิ ดด้วยลวดหรือลวดสลิ งแล้ ว แต่ความเหมาะสมของเครื่องจั กรหรืออุปกรณ์
แต่ ล ะชนิ ด โดยจะท าการผู ก มั ด เฉพาะส่ ว นประกอบของเครื่ องจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์ เฉพาะส่ ว นที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
การทางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ ก็ได้
(2) การผูกมัดให้ผูกมัดด้วยเครื่องมือสาหรับดึง หรือตรึงลวด หรือลวดสลิง แล้วแต่กรณี
โดยไม่มีรอยต่อของลวดหรือลวดสลิงที่ใช้ในการผูกมัด และให้ผูกมัดได้ด้วยประการใดๆ ตามความเหมาะสม
หรือผูกมัดด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อมิให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ สามารถใช้งานได้ต่อไป
(3) เมื่อทาการผูกมัดตาม (๑) และ (๒) แล้วให้ผนึกจุดที่ผูกมัดซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถ
คลายลวดหรื อ ลวดสลิ ง ได้ ด้ ว ยแผ่ น ผนึ ก ดี บุ ก ที่ มี รู ป รอยดวงตราของทางราชการ (เครื่ อ งหมายของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)
(4) กรณีเครื่องจักร ที่ใช้ในการกระทาความผิดที่จะต้องถูกทาการผูกมัดทางานได้ด้วย
การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องสมองกลอื่น หรือห้องรับพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานจากเครื่อง
ก่อกาเนิดพลังงานอื่น แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการผูกมัดหรือกระทาด้วยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ เพื่อมิให้เครื่องมือดังกล่าวสั่งการหรือส่งพลังงานได้ แต่ถ้าผูกมัดให้ทาการผนึกจุดผูกมัดตามข้อ (๓)
(5) กรณีที่ไม่สามารถผูกมัดด้วยลวดหรือลวดสลิง และผนึกจุดผูกมัดด้วยแผ่นผนึกดีบุก
ตามข้อ (๓) ได้ ให้ทาการผนึกด้วยกระดาษกาวหรือกระดาษบันทึกภายในของส่วนราชการ โดยให้ระบุข้อความ
ให้ชัดเจนลงบนกระดาษดังกล่าวด้วยข้อความที่แสดงให้เห็น ชัด อ่านหรือเข้าใจได้โดยง่ายว่าเครื่องจั กรหรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกห้ามใช้งานโดยคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วให้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งวัน
เดือนและปี ที่ดาเนินการกากับไว้ และให้ประทับตราของทางราชการกากับไว้อีกชั้นหนึ่ง
ข้อ 6 ให้นาหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตราในหมวดนี้ ไปใช้บังคับแก่การดาเนินการผูกมัด
ประทับตราบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใดๆ เพื่อมิให้ทางานได้ในระหว่างการปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา 129 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 โดยอนุ โ ลม
โดยให้จัดทาบันทึกการผูกมัดประทับตราตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
หมวด 2
การจัดทาบัญชีของกลาง

ข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึด หรืออายัดหรือรับมอบของกลาง ลงรายละเอียดสิ่งของที่ยึด
เป็นของกลาง ตามบัญชีของกลางซึ่งแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 ให้ตรวจสอบสิ่งของที่ยึดเป็นของกลางให้ถูกต้องตรงกันกับบันทึกการตรวจยึด รายงาน
ประจาวัน เกี่ยวกับ คดี และคาให้ การ (ถ้ามี) อย่าให้คลาดเคลื่ อน ถ้าต้องการจะเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าข้อความใด
ให้ลงนามกากับไว้ทุกที่ ห้ามมิให้มีการขูดลบเป็นอันขาด
ข้อ 9 ของกลางที่เป็ น เครื่องจักรกล สั ตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือวัตถุอื่น ใด ที่ กฎหมาย
กาหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
เพื่อให้ทราบรายละเอียดทางทะเบียน โดยอาจขอรับสาเนาทางทะเบียน สาเนาภาพถ่าย แล้วให้จดบันทึกข้อมูล
ทางทะเบียนแนบไว้กับบัญชีของกลาง แต่ในกรณีที่ปรากฏข้อมูลว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ไม่ใช่

เป็นผู้ต้องหาในคดี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทาความผิดในคดี ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ
ผู้ครอบครองทราบถึงการยึ ดหรืออายัดของกลาง โดยให้ จัดส่ ง หนังสื อทางไปรษณี ย์ตอบรับและให้ จัดเก็บ
หลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดลงนามรับรองการจัดทาบัญชีของกลาง และให้
ผู้ ต้ อ งหา หรื อ บุ ค คลที่ ค รอบครองหรื อ เกี่ย วข้ อ งกับ สิ่ งของที่ เป็ น ของกลาง(ถ้ามี ) ลงนามก ากั บ ไว้ในบั ญ ชี
ของกลางนั้นด้วย พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน
หมวด 3
การจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาความผิดและการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อ 11 ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ผู้ ยึดหรืออายัด จัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของ
ผู้กระทาความผิดและของกลางตามหมวด 2 ลงในบัญชีฐานข้อมูลผู้กระทาความผิ ดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ตามแบบที่กาหนดแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ 12 บั ญ ชี ข องกลางและฐานข้ อ มู ล ผู้ ก ระท าความผิ ด ให้ ม อบไว้ ให้ กั บ เจ้ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ที่ยึดหรืออายัดของกลางเป็นผู้เก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวน หรือพนักอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ว่าผู้กระทาความผิดนั้นเคย
กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ มาก่อนหรือไม่ และของกลางดังกล่าวเป็นของกลางที่ได้มาหรื อได้ใช้ใน
การกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือกฎหมายอื่นมาก่อนหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาขอริบ
ของกลางการ หรือการขอคืนของกลางก่อนครบกาหนดตามมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

ประกาศ ณ วันที่ .............................................................
(นายวิษณุ ทับเที่ยง)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่าง
ครุฑ
บัญชีของกลางในคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
วันที่ ........................................
สถานที่เกิดเหตุ......................................................................................................................................................
คดีระหว่าง................................................................................................................... .........................................
ลาดับที่

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

ขอรับรองว่า ของกลางตามบัญชีที่จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ........................................................ พนักงานเจ้าที่
(.....................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ต้องหา /
(.................................................) ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(ลงชื่อ) ...................................................... พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... พยาน
(.................................................)
หมายเหตุ : ปรับได้ตามข้อเท็จจริง

ครุฑ
ที่ .............

ส่วนราชการ ....................................................
สถานที่ส่วนราชการ..........................................
วันที่ .........................เดือน............................................ พ.ศ. ..................

เรื่อง การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรในระหว่างการปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
เรียน (ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/เงื่อนไขในใบอนุญาต)
อ้างถึง คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ .............../................... ลงวันที่.................................
ตามคาสั่งที่อ้างถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ท่าน .....(ระบุลักษณะการสั่งการ) ......................
………………………………………. นั้น
ดังนั้ น ในระหว่างการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือการปฏิ บัติตามคาสั่ งของพนั กงานเจ้าหน้าที่
ได้มอบหมายให้..............................(พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ).....................ทาการผูกมัด ประทับตรา
(เครื่องมือ/เครื่องใช้/เครื่องจักรกลใดๆ).................................โดยการ(ระบุวิธีการผูกมัดหรือประทับตรา) จานวน
................ เครื่อง ได้แก่ ...............(ระบุเครื่องจักร) .......เพื่อมิให้ทางานได้ในระหว่างการปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................เป็นต้น ไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือ
ปฏิบัติตามคาสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
ผู้มีอานาจในการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
.....................................

หมายเหตุ : ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอัน
เจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ในสิ่งใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือ
รักษาสิ่งนั้นๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

บัญชีฐานข้อมูลผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ตามข้อ 11 แห่งประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การจัดทาบัญชีของกลาง ฐานข้อมูลผู้กระทาความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 และการเก็บรักษา พ.ศ. ....
ผู้กระทาผิด
ลาดับที่

ผู้กล่าวหา

ชื่อ - สกุล

บัตรประจาตัว
ประชาชน

จับกุม/ตรวจยึด
ที่อยู่

ว/ด/ป ที่
จับกุม

ข้อหา
(ที่เกิดเหตุ)

ของกลาง
เลขคดีที่
(สน./สภ.)

ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้

หมายเลข
ทะเบียน

จานวน

ผลคดี

หมายเหตุ

