-ร่าง-

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการขาย หรือจาหน่าย หรือปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ก่อนขาย หรือนาไปใช้
ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ เกี่ยวกับแร่หรือของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มี หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนาแร่ หรือของกลางหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดและตกเป็นของแผ่นดิน ออกขายหรือจาหน่าย ปรับปรุง ดัดแปลง
หรือแต่งแร่ก่อนนาออกขาย หรือการนาไปใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา 63 วรรคห้า มาตรา 103 และมาตรา 175
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการขายหรือจาหน่าย
ปรับปรุงดัดแปลง หรือแต่งแร่ก่อนขาย หรือนาไปใช้ประโยชน์ อื่นแก่ทางราชการ เกี่ยวกับแร่หรือของกลาง
ซึง่ ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. .... ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
“แร่ซง่ึ ตกเป็นของแผ่นดิน” หมายความว่า แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามทีพ่ ระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560”
“ของกลางหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการกระท าความผิ ด ซึ่ ง ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น ”
หมายความว่า บรรดาแร่ อุป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่อ งใช้ สั ตว์ พาหนะ ยานพาหนะ หรื อเครื่องจั กรกลใดๆ
ที่บุคคลได้มา หรือได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสั ยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็น
อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการทาความผิด ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อานาจ
ตามกฎหมายยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีและตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๑
การขายแร่ หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ซึง่ ตกเป็นของแผ่นดิน
ส่วนที่ 1
การขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
ข้อ ๔ กรณีแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินด้วยเหตุที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง และมีแร่
คงเหลืออยู่ในเขตเหมืองแร่ แต่ผู้ถือประทานบัตรหรือทายาทไม่ยื่นขออนุญาตครอบครองภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 หรือกรณีแร่
ซึ่งตกเป็ นของแผ่น ดิน ด้ว ยเหตุใบอนุ ญาตครอบครองแร่สิ้ นอายุ และผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ให้ดาเนินการ ดังนี้

-2(4.1) หากแร่ นั้ น เป็ น แร่ ที่ มี มู ล ค่ า ต่ าไม่ คุ้ ม ค่ า ต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย หรื อ เสื่ อ มสภาพ
ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ หรือกองแร่อยู่ในสภาพที่ไม่อาจแยกออกจากพื้นที่ที่เก็บกองได้ ให้แร่ซึ่ง
ตกเป็นของแผ่นดินนั้ นกลับคืนสู่ สภาพเดิม เว้นแต่แร่นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้อธิบดีสั่งการให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปดาเนินการได้ตามที่เห็นสมควรได้
(4.2) หากแร่นั้นมีราคาไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการขายหรือนาออกขายแล้วไม่มีผู้ ซื้อ
ให้อธิบดีมีอานาจนาออกขาย หรือจะปรับปรุง ดัดแปลงหรือแต่งแร่ดังกล่าวก่อนนาออกขายก็ได้ เพื่อให้แร่
มีราคาเพิ่มขึ้นหรือคุ้มค่าก่อนขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(4.3) หากแร่นั้นออกขายแล้วไม่มีผู้ซื้อ หรือ มีราคาไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการขาย
ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้นาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ หรือจาหน่าย
ออกจากสารบบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 5 กรณีแร่ของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ให้ อธิบดี
นาออกขาย หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ หรือจาหน่ายออก
จากสารบบของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔ (4.2) (4.3) แล้วแต่กรณี
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ร่วมกับสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบทาการตรวจสอบทุก รอบหกเดือนว่ามีแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือไม่ หากพบ
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติอธิบดีประมูล
ขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควร ก่อนจะอนุมัติให้ทาการประมูลขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตาม
วรรคหนึ่ง จะสั่งการให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ร่วมกับสารักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบ ดาเนินการตรวจสอบสภาพและความเหมาะสมของแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน
พร้อมทั้งให้เสนอความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของอธิบดีในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้
(6.1) กรณี ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า แร่ ที่ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น นั้ น มี มู ล ค่ า ต่ า หรื อ
เสื่ อมสภาพไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ และไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมูลขาย
ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีว่าสมควรจะจาหน่ายออกจากสารบบของทางราชการหรือไม่ อย่างไร
(6.2) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า แร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
ข้อ 7 แร่ ที่ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น ให้ ด าเนิน การขายโดยวิ ธี การประมู ล โดยวิ ธี การยื่น ซอง
เสนอราคา ณ สถานที่ที่จะจัดให้มีการประมูล ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศกาหนด
ข้อ 8 ในการยื่นซองเสนอราคาเพื่อทาการประมูล ต้องกาหนดให้ผู้เข้าประมูลวางหลักประกัน
ซองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาแร่ขั้นต่าตามที่อธิบดีกาหนด โดยให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาแร่ที่ประมูลได้
หลักประกันซองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้หนังสือค้าประกันโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน
หรือแคชเชียร์เช็คที่
กรณีการวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ล่วงหน้าก่อนถึงวันทาการ
ประมูลไม่เกินสามวันทาการและให้ชาระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อ 9 ขั้นตอนการดาเนินการขอขายแร่โดยวิธีการประมูล
(๙.1) ให้ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ จัด ทารายงานขออนุมัติขายต่อ
อธิบดี
(๙.2) ให้ระบุว่าเป็นแร่ซง่ึ ตกเป็นของแผ่นดินกรณีใด เมื่อใด
(๙.3) ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ขอขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

-3(๙.4) การขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.2560 ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนารายงานการทาเหมืองเดือนสุดท้าย รายงานการ
ตรวจสอบกรณีครบกาหนดสิ้นอายุประทานบัตร รายงานการตรวจสอบประทานบัตรกรณีคืนสิทธิทั้งแปลง
รายงานการตรวจสอบกรณีประทานบัตรถูกเพิกถอน เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
(๙.5) การขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.2560 ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาบันทึกรายการจาหน่ายแร่ จานวนแร่คงเหลือตาม
ใบอนุญาตครอบครองแร่ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
(๙.6) การขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๔๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.2560 ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาคาพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
สาเนาหนังสือคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี สาเนาประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
(๙.7) การขอขายแร่ ที่ตกเป็ นของแผ่ นดินตามมาตรา ๑๕๐ แห่ งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.2560 ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาคาพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
สาเนาประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
(๙.8) ระบุชนิด น้าหนัก ปริมาณ จานวน ลักษณะ และสภาพของแร่ที่ขอขาย ในกรณี
ที่ต้องมีผลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการประเมินราคา ให้แจ้งผลวิเคราะห์ด้วย
(๙.9) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของอธิบดีในการอนุมัติให้ขายแร่ ซึ่งตกเป็นของ
แผ่นดิน ให้แนบราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะดาเนินการขาย
และเสนอความเห็นในการกาหนดราคาขายขั้นต่า
(๙.10) ระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว หรือที่จะต้องจ่าย (ถ้ามี)
เช่น ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา
(๙.๑1) ให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจานวนสองคณะ เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการ
ขายแร่โดยวิธีการประมูล ได้แก่ คณะกรรมการรับซองประมูล และคณะกรรมการดาเนินการประมู ล โดยให้
ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง ตั้งแต่ ระดับ ชานาญการขึ้นไปเป็นประธานคณะกรรมการ และให้มีพนักงาน
เจ้าหน้าทีอ่ ีกสองคนเป็นกรรมการ
ข้อ 10 ให้อธิบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการดาเนินการ
ประมูลตามที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่เสนอ และในกรณีที่เห็นสมควรจะอนุมัติให้ข้าราชการ
ในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินการประมูลด้วยก็ได้
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการรับซองประมูลมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(11.1) รั บซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซองของผู้เสนอ
ราคา
(11.2) ส่ ง มอบซองประมู ล ทั้ ง หมดพร้ อ มบั น ทึ ก รายงานการรั บ ซองประมู ล ให้
คณะกรรมการดาเนินการประมูลดาเนินการต่อไป
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการดาเนินการประมูล มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(12.1) กาหนดราคาขั้นต่าของแร่ที่จะทาการประมูล ตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคา
ขั้นต่าที่อธิบดีกาหนด
(12.2) จั ดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดาเนินการขายโดยวิธี
การประมูล
(12.3) เปิดซองการเสนอราคาประมูลและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้วน
ของ
เอกสารหลั กฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ การเปิดซองให้ กระทาโดย
เปิดเผยต่อหน้าผู้ยื่นซองเสนอราคาหรือตัวแทน
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ต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารการเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า
(12.5) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุด
และให้เป็นผู้มีอานาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้
(12.6) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่าตามที่
อธิบดีกาหนด ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ก็ได้ หรือจะทาการ
ต่อรองราคาหรือไม่ก็ได้
(12.7) กรณีมีผู้ เสนอราคาหลายรายได้ เสนอราคาเท่ากัน ให้ คณะกรรมการเรีย ก
ผู้เสนอราคาทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้
(12.8) กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ ผู้ประมูลรายใดเสนอราคา
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องต่ออธิบดี เพื่อให้ยกเลิก
การประมูลครั้งนั้นและดาเนินการประมูลใหม่
(12.9) ให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลมีอานาจกาหนดระยะเวลาในการขนย้าย
แร่ ที่ ป ระมู ล ได้ อ อกจากสถานที่ ตั้ ง เก็ บ แร่ ภ ายในเวลาที่ เ หมาะสม หากไม่ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิในแร่นั้น
ข้อ 13 การจัดทาประกาศขายแร่ซึ่ง ตกเป็นของแผ่นดินโดยวิธีการประมูล ตามข้อ (12.2)
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(13.1) ชนิด ลักษณะ สภาพ จานวน น้าหนัก หรือปริมาตร และภาพถ่ายลักษณะของ
แร่ที่จะทาการขายโดยวิธีประมูล
(13.2) วัน เวลา และสถานที่ขาย
(13.3) วิธีการชาระเงิน
(13.4) กาหนดหลั ก เกณฑ์ ให้ ผู้ ยื่น ซองเสนอราคาประมู ล เป็ น หน่ ว ยน้ าหนั ก หรื อ
ปริมาตร เช่น เป็นกิโลกรัมละเท่าใด หรือเมตริกตันละเท่าใด
(13.5) การเข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(13.6) เป็นการประมูลขายแร่ตามสภาพที่เป็นอยู่ และผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาประมูล
จะต้องพิจารณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดชนิด ลักษณะ สภาพ จานวน ปริมาณ และปริมาตรของแร่
ที่จะทาการประมูลด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจประมูลโดยคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะ
การประมูลได้พอใจและยอมรับในของที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
(๑3.๗) ถ้าหากปรากฏว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้นยังมิได้ชาระค่าภาคหลวง ผู้ที่
ประมูลแร่ได้มีหน้าที่ในการชาระค่าภาคหลวงแร่ สาหรับแร่ที่ประมูลได้นั้นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากราคาแร่ที่
ประมู ล ได้ และต้องขนย้ า ยแร่ ออกไปจากสถานที่ ต้ั งเก็ บกองแร่ภ ายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการด าเนิ น
การประมูลกาหนด โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
(13.8) กรณี ที่ ก ารด าเนิ นการประมู ล ขายแร่ ซึ่ง ตกเป็น ของแผ่ น ดิน ไม่เ ป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการดาเนินการประมูล มีอานาจระงับการดาเนินการ
ประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑4 ผู้ยื่นซองเสนอราคาประมูล ต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(14.1) กรณีบุคคลธรรมดา
(14.1.1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรื อแสดงภาพถ่ายใบส าคัญ
ประจาคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี
(14.1.2) หนังสือมอบอานาจในกรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน
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(14.2.1) หลั กฐานที่ แสดงการจั ดตั้ งนิ ติ บุ คคลหรื อทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลที่ มี
อายุไม่เกิน ๓ เดือน
(1.4.2.2) แสดงบั ตรประจาตัว ประชาชนตั ว จริงของกรรมการบริษั ทที่ มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือแสดงภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
(1.4.2.3) หนังสือมอบอานาจ ในกรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน
ข้อ ๑5 เมื่อดาเนินการประมูลขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการประมูล ณ สถานที่ที่ดาเนินการประมูล และให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลจัดทาบันทึกรายงาน
ผลการดาเนินการประมูลเสนอให้อธิบดีทราบ
ข้อ ๑6 ผู้ชนะการประมูลต้องชาระราคาแร่ที่ประมูลได้ในส่วนที่เหลือ หลังจากหักหลักประกันซอง
แล้ ว ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ถัดจากวัน เสร็จสิ้ น การประมูล ครั้งนั้น เว้นแต่ หลั กประกันซองเป็นหนังสื อ
ค้าประกัน โดยธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ นให้ ด าเนินการช าระราคาแร่ ให้ ครบถ้ ว นเต็ มจ านวนและให้ คื น
หลักประกันซองนั้นไป
กรณีชาระราคาไม่ครบถ้วนตามกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่
คืนเงินหลักประกันซองที่วางไว้
ข้อ ๑7 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลก่อนชาระราคาแร่ที่
ประมูลได้ให้ครบถ้วน และไม่มีการร้องขอสวมสิทธิ์พร้อมชาระเงินที่ค้างอยู่ภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่การประมูลเสร็จสิ้น ให้เงินหลักประกันซองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ข้อ ๑8 เมื่อมีการชาระเงินครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือผู้ที่
อธิ บ ดี ม อบหมายส่ ง มอบแร่ พ ร้ อ มหลั ก ฐานการประมู ล แร่ ใ ห้ กั บ ผู้ ช นะการประมู ล และแจ้ ง ให้ ไ ปยื่ น
ขอครอบครองแร่ ที่ประมูลได้เป็น กรณีพิเศษเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับมอบแร่
ข้อ ๑9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า แร่ที่มีประมูลได้
นั้น ได้ช าระค่าภาคหลวงแร่แล้ ว หรื อไม่ หากยังมิได้ชาระให้ แจ้งผู้ ช นะการประมูล ช าระค่าภาคหลวงแร่ให้
ครบถ้วนก่อนจะดาเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ ขายแร่ และขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 20 หลักประกันซองที่ขอคืนได้ตามระเบียบนี้ ให้ ขอคืนภายในหนึ่ง ปีนับแต่วันเสร็จสิ้น
การประมูล หากพ้นกาหนดดังกล่าวให้เงินที่วางไว้เป็นหลักประกันซองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ข้อ 21 ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ หักเงินจากการประมูลขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน
ไว้เป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และนา
เงินส่วนที่เหลือส่งเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน
ข้อ 22 การดาเนินการประมูลใหม่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(22.1) เมื่อได้ดาเนินการประมูลขายแร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี้แล้ว
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นซองเสนอราคา หรือมีผู้ยื่นซองเสนอราคาแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
(22.2) กาหนดราคาขั้นต่าของแร่ที่จะทาการประมูลสูงเกินไป ทาให้ไม่มีผู้ ยื่นซอง
เสนอเข้าทาการประมูล
ในกรณีการกาหนดราคาขั้นต่าสูง ให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลขออนุมัติอธิบดี
เพื่อกาหนดราคาขั้นต่าใหม่ และเมื่ออธิบดีอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่าได้ ให้ถือเป็นราคาขั้นต่าใหม่
และให้ดาเนินการประมูลขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ต่อไป
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การขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดซึง่ ตกเป็นของแผ่นดินที่มิใช่แร่
ข้อ 23 ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
ให้อธิบดีนาออกขาย
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินในส่วนที่ ๑ มาใช้
บังคับแก่การดาเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ก่อนดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง หากทรัพย์ส อนนั้นมีประโยชน์และมีห น่ว ยงานใด
ประสงค์จ ะขอน าทรั พย์สิ น หรื อของกลางนั้นไปใช้ประโยชน์ ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติต่ออธิบดี และเมื่ออธิบดีเห็นสมควรอนุมัติให้นาทรัพย์สิน
หรือของกลางนั้นไปใช้ประโยชน์แล้ว ให้ดาเนินการส่งมอบทรัพย์สินหรือของกลางนั้นแก่หน่วยงานดังกล่าว
ต่อไป
หมวด 2
การปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินก่อนนาออกขาย
ข้อ 24 กรณีแร่ ซึ่ง ตกเป็นของแผ่นดิน มีความคุ้มค่า แต่ส มควรที่จะให้ มีการนาไปทาการ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ เพื่อให้มีราคาเพิ่มขึ้นและคุ้มค่าก่อนที่จะนาออกขายแล้ว ให้อธิบดีมีอานาจออก
ระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ เพื่อให้มีราคาเพิ่มขึ้นและคุ้มค่าก่อนขาย
เป็นรายกรณีไป
หมวด 3
การนาแร่ หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
ไปใช้ประโยชน์ในการการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ
หรือการจาหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ
ข้อ ๒5 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อธิบดีมีอานาจนาแร่ หรือของกลาง หรือทรัพย์สิน ซึ่งตกเป็นของ
แผ่นดิน ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
(25.1) เมื่อมีผู้ ขอน าแร่ หรือของกลาง หรือทรัพย์สิ นซึ่งตกเป็นของแผ่ นดิน ไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และเมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้นาแร่หรือทรัพย์สิน
หรือของกลางนั้นไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ
(25.2) เมื่อได้ดาเนินการขายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว
ไม่น้ อยกว่า สามครั้ ง แต่ไม่ มีผู้ ใดยื่ นซองเสนอราคาขอเข้าทาการประมูล หรือไม่สามารถประมูลขายได้ ด้ว ย
เหตุสุดวิสัยอย่างอื่น เช่น แร่มีคุณภาพต่าจนเกินไปไม่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ หรือเสื่อมสภาพ หรือเสื่อมค่า
หรือไม่มีประโยชน์ในการนาไปใช้สอยในทางธุรกิจ
(25.3) ไม่คมุ้ ค่าต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ข้อ 26 การขอนาแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สิน ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาแล้วแต่กรณี

-7ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่งทาหนังสือโดยแจ้งวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจาเป็น
ยื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจ าท้ อ งที่ ห รื อ เจ้ าหน้ าที่ ที่ อธิ บดี ก าหนด เมื่ อ อธิ บ ดี อ นุ มั ติ แ ล้ ว
ให้ดาเนินการส่งมอบแร่ หรือทรัพย์สินหรือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนั้นแก่หน่วยงานดังกล่าวต่อไป
ข้อ 27 กรณีแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นของแผ่นดินนั้นไม่อาจนาไปใช้ในการศึกษา
วิจัยหรือใช้ประโยชน์อื่นในทางราชการ หรือไม่มีหน่วยงานหรือสถานบันการศึกษาใดสนใจจะขอนาแร่หรือของ
กลางหรื อทรั พย์ สิ น นั้ น ไปใช้ ในการศึกษาวิจัยหรือนาไปใช้ ประโยชน์อื่ นในทางราชการ ให้ อ ธิบดี มีอานาจ
สั่งจาหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ
การขอจาหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกาหนด ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น และให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่น เป็นแร่หรือทรัพย์สินหรือของกลางประเภทใด และได้ตกเป็นของแผ่นดินเมื่ อใด กรณีใด หลักฐานการ
ประมูล สภาพและการประเมินราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของแร่ ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หรือของ
กลางหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 28 ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ไปใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทาการเปรียบเทียบคดี และใน
คดีที่เปรียบเทียบนั้น เป็นคดีที่มีของกลางซึง่ ผู้ต้องหาหรือเจ้าของยินยอมยกของกลางนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในการจั ดทารายงานเพื่อขออนุมัติ นาของกลางตามวรรคหนึ่ง ออกขาย ต้องแนบ
หลักฐานสาเนาบันทึกการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี หรือของพนักงานสอบสวน บันทึก
คายินยอมยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินของเจ้าของหรือผู้ต้องหาและบันทึกหรือหลักฐานการมอบของกลาง
(ถ้ามี) ในกรณีทไี่ ม่มีสาเนาบันทึกเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2510 ก็ให้แสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคดีนั้นได้ระงับโดยการเปรียบเทียบ
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 บรรดาแร่ หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มี
ผลบังคับใช้ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
อนุมัติจ้ออธิบดีให้ดาเนินการประมูลขาย หรือเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่
ทางราชการ หรือการจาหน่ายออกจากสารบบของทางราชการแล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ .............................................................
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

