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1. ชื่อกระบวนการ 
การพัฒนากฎหมายและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย: การดําเนินการเก่ียวกับของกลาง 

กรณีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง 
£ กระบวนการสรางคุณคา 
R กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
เพ่ือใหกระบวนการพัฒนากฎหมายและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย : เรื่องการดําเนินการ

เก่ียวกับของกลาง กรณีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งเกิดความชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนการ
ดําเนินการเก่ียวกับของกลาง กรณีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง และเปนคูมือมาตรฐานให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูรับบริการ  £ ผูประกอบการ  £ ประชาชน R หนวยงานภาครัฐ  
 £ องคกรปกครองสวนทองถิน่  R กระทรวงอุตสาหกรรม  
ผูมีสวนไดสวนเสีย R ประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น   £ ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  R หนวยราชการอ่ืน 

4. ขอบเขต 
  ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนากฎหมายและสนับสนุนการบังคับใช
กฎหมาย : เรื่องการดําเนินการเก่ียวกับของกลาง กรณีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ของ
กลุมสืบสวนสอบสวน สํานักกฎหมาย ครอบคลุมตั้งแตการรับรายงานการตรวจยึดของกลางในคดี
ความผิดตามกฎหมายวาดวยแร โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในทองที่มาให กพร. เพ่ือให
สํานักกฎหมาย ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาดําเนินการจัดทําประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครอง
ของกลางเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไปแสดงหลักฐานขอรับของกลางคืน นําเสนอ อพร. เพ่ือลงนามใน
ประกาศดังกลาว และดําเนินการสงประกาศให จรท.ทองที่ปดประกาศที่สํานักงาน พรอมลงประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสองวันติดตอกัน เมื่อครบกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันแรกที่มีการประกาศในหนังสือพิมพแลวหากมิไดมีผูมาแสดงตนตามประกาศฯ ของกลาง
ดังกลาวก็จะตกเปนของแผนดิน จรท.หรือ อสจ.ทองที่จะสงเรื่องมาเพ่ือขออนุมัติขายตามระเบียบฯ 
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หากมีผูมาแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองและขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลาตามที่
กําหนดในประกาศฯ ให อพร. หรือผูที่ อพร.มอบหมาย ดําเนินการตามกฎหมายตอไป หรือหาก    
ผูมาแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองกลาวอางวามิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิด จรท.
หรือ อสจ.ทองที ่ก็จะสงเรื่องมาเพ่ือให อพร. มีหนังสือแจงใหผูเขามาแสดงตัวดังกลาวดําเนินการใช
สิทธิฟองรองตอศาลเพ่ือขอรับของกลางคืนตอไป 

5. คําจํากัดความ 
 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 จรท. หมายถึง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ หรือผูที่อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 
   เจาพนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 สกม. หมายถึง  สํานักกฎหมาย 
 ผอ.สกม. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 หก.สส. หมายถึง หัวหนากลุมสืบสวนสอบสวน 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
อพร.  :  - พิจารณาอนุมัติและลงนามในประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครอง 
  ของกลางเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไปแสดงหลักฐานขอรับของกลางคืน 
    - พิจารณาอนุมัติใหขายแรของกลางที่ตกเปนของแผนดิน 
    - พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายและมีหนังสือแจงใหผูเขามาแสดงตัว 
  เปนเจาของหรือผูครอบครองและขอรับของกลางคืน ดําเนินการใช 
  สิทธิฟองรองตอศาลเพ่ือขอรับของกลางคืน 
จรท. :  - รับมอบของกลางในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ตองสงสัยในการ 
  กระทําผิด โดยไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง 
    - รับการแสดงตัวของเจาของหรือผูครอบครองที่มีสิทธิรับของกลางคืน 
ผอ.สกม. : พิจารณามอบหมายกลุมสืบสวนสอบสวนหรือเจาหนาที่สํานัก 
  กฎหมาย ดําเนินการจัดทําประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครอง 
  ของกลางนําเสนอ อพร. เพ่ือลงนามในประกาศฯ 
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หก.สส. :    พิจารณามอบหมายนักวิชาการอุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน 
  ของกลุมสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จัดทําประกาศฯ 
  ดําเนินการจัดสงประกาศฯ ให จรท.ปดประกาศ ณ สํานักงาน จรท. 
  ดําเนินการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน ดําเนินการเพ่ือขอ 
  อนุมัติขายของกลางที่ตกเปนของแผนดิน  รวมทั้งพิจารณา 
  ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 
นักวิชาการอุตสาหกรรม : ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จัดทําประกาศหาตัวเจาของหรือ 
หรือนักสืบสวนสอบสวน ผูครอบครองของกลาง เพ่ือใหบุคคลดังกลาวไปแสดงหลักฐาน 
  ขอรับของกลางคืน ดําเนินการจัดสงประกาศฯ ให จรท.ปดประกาศ 
  ณ สํานักงาน จรท. ดําเนินการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน 
  ดําเนินการเพ่ือขออนุมัติขายของกลางที่ตกเปนของแผนดิน รวมถึง 
  ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. ความรวดเร็ว - รอยละของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 
90% 

 

2. การปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 

- รอยละของเร่ืองที่ไมมีขอทักทวง
ในขอกฎหมายจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดในทองที ่

100% 
 

- จํานวนผูรองเรียน
เกี่ยวกับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ของกลาง กรณีไม
ปรากฎตัวเจาของ 
หรือผูครอบครอง 
 

0 ราย 
 
 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   

= (จํานวนเรื ่องที ่ดําเนินการเกี่ยวกับของกลาง กรณีไมปรากฏตัวเจาของแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด ÷ จํานวนเรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด) × 100 

หมายเหตุ ระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด =  25 วันทําการ 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

90% 70% 75% 80% 85% 90% 
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2. รอยละของเรื่องที่ไมมีขอทักทวงในขอกฎหมายจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในทองที่   

= (จํานวนเรื่องที่ไมมีขอทักทวงในขอกฎหมายจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใน
ทองที ่÷ จํานวนเรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 
1. จํานวนผูรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับของกลาง กรณีไมปรากฏตัวเจาของหรือผู

ครอบครอง 
= จํานวนรายของผูรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับของกลาง กรณีไมปรากฏตัว

เจาของหรือผูครอบครอง โดยรองเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ต
ของ กพร. ในหมวดขอรองเรียน 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
0 ราย 12 ราย 9 ราย 6 ราย 3 ราย 0 ราย 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 
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      รวม 8 ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ 30 วันทําการ 
 หมายเหต ุ  ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 

9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
ในกรณีที่มีการตรวจยึดของกลางที่ตองสงสัยในการกระทําความผิดโดยไมปรากฏตัวเจาของ

หรือผูครอบครอง พนักงานเจาหนาที่ผูยึดจะสงมอบของกลางใหแก จรท. หรือเจาหนาที่ที่ อพร.
กําหนด เพ่ือเก็บรักษาไวตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยการเก็บรักษาและขายหรือ
จําหนายของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร    จรท.หรือเจาหนาที่ที่ อพร.กําหนดสง
ขอมูลรายงานการตรวจยึด บันทึกการตรวจยึดของกลาง รายละเอียดเก่ียวกับของกลาง และเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของ เพ่ือขอให อพร.ประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครองเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไป
แสดงหลักฐานขอรับของกลางคืน ตามความในมาตรา 15 เบญจ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 

สํานักบริหารกลาง กพร. รับเรื่องและสงเอกสารทั้งหมดให สกม.ดําเนินการ 

การพัฒนากฎหมายและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย: การดําเนินการเก่ียวกับของกลาง
กรณีไมปรากฎตัวเจาของหรือผูครอบครอง

อพร.สกม.ผูรับบริการ (อสจ./จรท.)

1

2

N

Y

สิ้นสุด

9. แจง จรท. ใหแจงผูแสดงตน
ไปใชสิทธิทางศาล (3 วัน)

พิจารณา
เห็นชอบ

8. พิจารณาและจัดทําความเห็น
เสนอ อพร. เพ่ือใหผูแสดงตน
ไปใชสิทธิทางศาล (5 วัน) หนังสือแจงผล

การพิจารณาการ
ขอคืนของกลาง

ดําเนินการตาม
กฎระเบียบ

หนังสือแจงให
ผูแสดงตนไปใช
สิทธิทางศาล

 

 7. 

8. 
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9.1  ผอ.สกม. มอบหมายใหกลุมสืบสวนสอบสวนดําเนินการ  หก.สส. มอบหมายนักวิชาการ

อุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบรายงานการตรวจยึด ขอมูลเอกสารหลักฐานตางๆ 
ประกอบการจัดทําประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครองของกลางเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไปแสดง
หลักฐานเพ่ือขอรับของกลางคืน (5 วันทําการ) 

9.2  นักวิชาการอุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน จัดทําประกาศหาตัวเจาของหรือผู
ครอบครองของกลางดังกลาว นําเสนอ อพร. เพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศฯ (3 วันทําการ) 

9.3   นกัวิชาการอุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน จัดทําหนังสือนําสงประกาศฯ ที่ลงนาม
แลวให จรท. หรือ อสจ.ทองที่ดําเนินการปดประกาศ ณ สํานักงาน จรท. หรือ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่มีการยึดของกลางนั้น และดําเนินการเพ่ือลงประกาศในหนังสือพิมพ 
รายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสองวันติดตอกัน เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองของกลาง
ดังกลาวไปแสดงตัวตอ จรท. หรือเจาหนาที่ที่ อพร. ระบุไวในประกาศเพ่ือขอรับของกลางคืนภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันแรกที่มีการประกาศในหนังสือพิมพ (3 วันทําการ) 

ในระหวางระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันแรกที่มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ ให จรท. หรือ 
อสจ.ทองที่ที่ อพร.ระบุตามประกาศ ติดตามเพ่ือรับการแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองที่มี
สิทธิขอรับของกลางคืน   

กรณีไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองภายในกําหนดสามสิบวัน ของกลางก็จะ
ตกเปนของแผนดินตามนัยมาตรา 15 เบญจ วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510  จรท.หรือ 
อสจ.ทองที่ สงเรื่องรายงานผลการดําเนินการตามประกาศมายัง กพร.  เพ่ือขอความเห็นชอบ อพร. 
ใหขายของกลางและขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประมูลขายตอไป (ขอ 9.4) 

กรณีมีผูมาแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองของกลาง ให อพร. หรือผูซึ่ง อพร.มอบหมาย
ดําเนินการตามกฎหมาย และในกรณีที่ปรากฏวาผูที่มาแสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครองเปนบุคคล
ที่พนักงานอัยการพิจารณาแลวมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือเปนบุคคลที่ปรากฏหลักฐานในขณะ
สอบสวนแลววามิใชเปนผูรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดหรือมิใชเจาของหรือผูครอบครอง ให จรท.
หรือ อสจ.ทองที่แจงผลการขอคืนของกลางให กพร.พิจารณา (ขอ 9.7) 

9.4  ผอ.สกม. มอบหมายใหกลุมสืบสวนสอบสวนดําเนินการ  หก.สส. มอบหมายนักวิชาการ
อุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการตามประกาศและพิจารณา
ขอกฎหมายกรณีของกลางตกเปนของแผนดินตามนัยมาตรา 15 เบญจ วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. 2510 และเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติขายของกลางตอไป (5 วันทําการ) 

9.5  นักวิชาการอุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน กลุมสืบสวนสอบสวน สกม. จัดทํา
หนังสือเพ่ือขอความเห็นชอบ อพร. ใหขายของกลางที่ตกเปนของแผนดิน และขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประมูลขายของกลางตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป (3 วันทําการ) 
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อพร. พิจารณาอนุมัติใหขายของกลางพรอมลงนามแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาม

ระเบียบที่เก่ียวของ และสงเรื่องให สกม.ดําเนินการ 
9.6  นักวิชาการอุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน สรุปเรื่องแจงให จรท. หรือ อสจ.ทองที่ 

ดําเนินการขายของกลางตามระเบียบและคําสั่งที่เก่ียวของ (3 วันทําการ) 
จรท.หรือ อสจ.ทองที ่ดําเนินการเก่ียวกับการขายของกลาง การจายเงินสินบนรางวัลและการ

สงเงินเขาเปนรายไดแผนดิน ตามระเบียบ คําสั่งที่เก่ียวของ สิ้นสุดการดําเนินการกรณีไมมีผูมา
แสดงตัวเปนเจาของหรือผูครอบครอง 

9.7  ผอ.สกม. มอบหมายใหกลุมสืบสวนสอบสวนดําเนินการ  หก.สส. มอบหมายนักวิชาการ
อุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการขอคืนของกลางเพ่ือพิจารณา
และจัดทําความเห็นเสนอ อพร. มีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวไปดําเนินการใชสิทธิฟองรองตอศาล
เพ่ือขอรับของกลางคืน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก อพร. หากมิไดใชสิทธิ
ฟองรองตอศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลนั้นมิใชเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินนั้น (5 วันทําการ) 

อพร. พิจารณาเห็นชอบพรอมลงนามในหนังสือแจงใหบุคคลผูมาแสดงตนไปดําเนินการใชสิทธิ
ฟองรองตอศาล และสงเรื่องให สกม.ดําเนินการ  

9.8  นักวิชาการอุตสาหกรรมหรือนักสืบสวนสอบสวน สรุปเรื่องแจงให จรท. หรือ อสจ.ทองที่ 
ดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ หากบุคคลผูมาแสดงตนมิไดไปดําเนินการใชสิทธิฟองรองตอ
ศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจาก อพร. ใหดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ อพร. ใหขายของกลางดังกลาวตอไป โดยดําเนินการเชนเดียวกับขอ 9.5 และ 9.6 
ตอไป (3 วันทําการ) 

10. เอกสารอางอิง 
10.1  พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
10.2  กฎกระทรวง ฉบับที ่62 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
10.3  ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยการเก็บรักษาและขายหรือจําหนายของกลางในคดี
ความผิดตามกฎหมายวาดวยแร พ.ศ. .... 

11. แบบฟอรมท่ีใช 
11.1  ประกาศหาตัวเจาของหรือผูครอบครองของกลาง 
11.2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับของกลาง 
11.3  หลักเกณฑการคิดคํานวณราคาข้ันต่ําของกลาง 
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12. การควบคุมเอกสาร 
  (เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวาเอกสารใดบางที่ตองจัดเก็บเพ่ือเปนขอมูลหรือหลักฐานของการ
ปฏิบัตินั้นๆ พรอมทั้งระบุถึงผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ประกาศหาตัวเจาของ
หรือผูครอบครองของ
กลาง 

นักวิชาการ
อุตสาหกรรม 
หรือนักสืบสวน
สอบสวน 

กลุมสืบสวน
สอบสวน 

ตลอดไป เรียงตาม สอจ.
ทองที ่

สําเนาประกาศใน
หนังสือพิมพรายวัน 

นักวิชาการ
อุตสาหกรรม 
หรือนักสืบสวน
สอบสวน 

กลุมสืบสวน
สอบสวน 

ตลอดไป เรียงตาม สอจ.
ทองที ่

แฟมเรื่องเดิมและ
รายงานการดําเนินการ
ตามข้ันตอนทั้งหมด 

นักวิชาการ
อุตสาหกรรม 
หรือนักสืบสวน
สอบสวน 

กลุมสืบสวน
สอบสวน 

ตลอดไป เรียงตาม สอจ.
ทองที ่

 
 
 


