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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ขุด  ตัก  ลอก  หรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสทิธิ์  สําหรับใช้ในการก่อสร้าง 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขุด  ตัก  ลอก  
หรือดูดทรายหรือดิน  สําหรับใช้ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดอันตราย  ความเสียหายและความเดือดร้อน 
แก่บุคคลและทรัพย์ สินตามมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบกับมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เรื่องแนวทาง 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทรายให้มีประสิทธิภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“การขุด  ตัก  ลอก  หรือดูดทรายหรือดิน”  หมายความว่า  กระทําแก่พื้นทราย  พื้นดินที่เป็นอยู่ 

ตามธรรมชาติ  หรือบ่อดินบ่อทรายเพื่อนําขึ้นมาใช้ในการก่อสร้าง  และให้หมายความรวมถึงทรายหรือดิน
ที่มีไว้เพื่อการจําหน่ายสําหรับใช้ในการก่อสร้างด้วย  ยกเว้นการขุดถนน  การขุดบ่อน้ํา  การทําสระน้ํา  
การลอกคูคลอง  ลําน้ํา  แม่น้ํา  ซ่ึงมิใช่เจตนาจะนําทรายหรือดินไปจําหน่ายเป็นทางการค้า 

“บ่อดินหรือบ่อทราย”  หมายถึง  แอ่ง  บ่อ  สระหรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุด  ตัก  ลอก   
หรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

“ทรายบก”  หมายถึง  ทรายที่อยู่ในพื้นดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินสาธารณะ  ที่ดินของรัฐ  หรือที่ดินของ   
เอกชน 

“ทรายแม่น้ํา”  หมายถึง  ทรายที่อยู่ในแม่น้ํา  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ทะเล  ทะเลสาบที่เป็น   
อยู่ตามธรรมชาติ 

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขุด  ตัก  ลอก  หรือดูดทรายหรือดิน
จะต้องยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ตามแบบ  ร.ง.  ๓  จํานวน  ๓  ชุด 
  ๒.๒ แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและบริเวณใกล้เคียง  จํานวน  ๓  ชุด 
  ๒.๓ แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วนและแบบ

แปลนการติดตั้งเครื่องจักรและรายละเอียดเครื่องจักรโดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  จํานวน  ๓  ชุด 
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  ๒.๔ แบบแปลนแสดงอาณาบริเวณทั้งหมดของโรงงานและกําหนดตําแหน่งบ่อทราย
พร้อมแจ้งขนาดความกว้าง  ความยาวของบ่อ  และระยะห่างจากขอบบ่อถึงแนวเขตที่ดินทุกด้าน  จํานวน  
๓  ชุด 

  ๒.๕ แบบแปลน  แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดที่แสดงวิธีการป้องกันเหตุ
เดือดร้อน  ความเสียหาย  อันตราย  การควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ทั้งนี้  โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การควบคุมสาขาที่เก่ียวข้อง  หรือบุคคลอ่ืนที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  จํานวน  ๓  ชุด 

  ๒.๖ สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต  และถ้าผู้ขอเป็น 
นิติบุคคลให้แนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงที่ตั้งสํานักงาน  รายชื่อกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจ  ลงนาม  พร้อมแสดงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการอุตสาหกรรมขุด  ตัก  ลอก   
หรือดูดทรายหรือดิน  จํานวน  ๓  ชุด 

  ๒.๗ สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด  หากผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน
จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ใช้ที่ดินในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขุด  ตัก  
ลอก  หรือดูดทรายหรือดิน  จํานวน  ๓  ชุด 

  ๒.๘ หลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานการให้ความยินยอมให้ประกอบกิจการขุด  
ตัก  ลอก  หรือดูดทรายหรือดินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๙ กรณีการประกอบกิจการเป็นประเภทที่ต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือเป็นประเภทที่ต้องจัดทํารายงานศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงตามกฎหมายอ่ืน ๆ  แล้วแต่กรณี  จะต้องมี
หลักฐานการจัดทําในเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จเสียก่อน 

  ๒.๑๐ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องตรวจสอบว่าสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าว 
อยู่ในเขตผังเมืองหรือไม่อย่างไร  พร้อมเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต 

  ๒.๑๑ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติด้วย 

  ๒.๑๒ เอกสารอ่ืน ๆ  ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
ข้อ ๓ การประกอบกิจการจะกระทําได้เฉพาะในระหว่างเวลา  ๖.๐๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  

ถ้าจะกระทํานอกเวลาที่กําหนดไว้จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดเหตุเดือดร้อน  ความเสียหาย  หรืออันตรายต่อชุมชนด้วย 

ข้อ ๔ ความลาดชันในการขุด  ตัก  ลอก  หรือดูดทรายหรือดิน  จะต้องมีความลาดชันเฉลี่ย
จากขอบบ่อถึงพื้นล่างของบ่อไม่เกิน  ๑  :  ๒  หรือเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธากําหนด 

ข้อ ๕ ระยะห่างจากขอบบ่อจะต้องอยู่ห่างจากเขตทางถนนสาธารณะ  ที่ดินของบุคคลอ่ืน 
ที่อยู่ข้างเคียง  เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า  ๒  เท่าของระดับที่ ลึกที่ สุดของขอบบ่อแต่ไม่น้อยกว่า   
๔๐  เมตร  และห่างจากขอบแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 
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ข้อ ๖ การเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวกับความลาดชันและระยะห่างขอบบ่อจะทําได้ต่อเม่ือมี
การรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัย 

ข้อ ๗ ต้องมีการจัดทําระบบป้องกันการพังทลายของขอบบ่อและผนังบ่อ  เช่น  การปลูกหญ้าแฝก  
การทาํผนังคอนกรีต  เป็นต้น 

ข้อ ๘ ความลึกของบ่อจะต้องอยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
ข้อ ๙ ห้ามประกอบกิจการในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ พื้นที่ที่ เป็นแหล่งที่ตั้งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมและบริเวณที่เป็น

ส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวเนื่องกับแหล่งดังกล่าว 
  ๙.๒ พื้นที่ที่กฎหมายกําหนดสงวนไว้เพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อการอ่ืนโดยเฉพาะ 
  ๙.๓ พื้นที่ที่สงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ 
ข้อ ๑๐ ระหว่างการประกอบกิจการหากพบมรดกทางธรรมชาติ  ศิลปกรรม  หรือแร่จะต้อง

หยุดดําเนินการและแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที 
ข้อ ๑๑ การนําบ่อทรายหรือบ่อดินที่หยุดดําเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  อันจะมี

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  การฝังกลบขยะมูลฝอย  กากของเสีย  วัตถุมีพิษจะต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๒ การประกอบกิจการในบริเวณที่กําหนดให้เป็นแหล่งทรายแก้วหรือทรายอุตสาหกรรม
ต้องจัดส่งตัวอย่างทรายให้กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบว่าเป็นทรายแก้วหรือทรายอุตสาหกรรม 
หรือไม่ก่อนดําเนินการ 

ข้อ ๑๓ พื้นที่บริเวณที่ทําการขุด  ตัก  และดูดทรายหรือดิน  จะต้องอยู่ห่างจากโรงผลิต
น้ําประปา  โดยเฉพาะเหนือจุดสูบน้ําดิบอย่างน้อย  ๓,๐๐๐  เมตร  หรือใต้จุดสูบน้ําดิบอย่างน้อย   
๕๐๐  เมตร 

ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงมาตรการเรื่องระยะร่น  ระยะห่างแม่น้ํา  ความลาดชันที่วิศวกรโยธา
ได้ทําการตรวจสอบและรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยในการขุด  ตัก  หรือดูดทรายหรือการขุดหรือตักดิน  นั้น  
จะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ แบบแปลนแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดินหรือทรายที่ทําการขุดหรือ   
ดูดทราย  ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถม  ความลาดชันของบ่อดินหรือทรายหรือเนินดิน   
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือบ่อทรายหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน  วิธีป้องกัน
การพังทลายของดินหรือทราย  หรือสิ่งปลูกสร้าง  และวิธีการในการขุดดินหรือทรายหรือถมดินตลอดจน
สภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง  ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดิน  พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับ 
ขุดหรือดูดทราย 
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  ๑๔.๒ รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดชันที่ปลอดภัยในการ  
ขุด  ตัก  ดูดทรายหรือดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงดิน 

  ๑๔.๓ เครื่องหมายแสดงพื้นที่ 
  ๑๔.๔ แนวคันดิน 
ข้อ ๑๕ ห้ามระบายน้ําทิ้งลงแหล่งน้ําสาธารณะ  เว้นแต่ปรับคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดของโรงงาน   

ให้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  มี  ๓  ฉบับ  และค่าความเค็มของน้ํา   
(Salinity)  ที่ระบายออกนอกโรงงานนั้นจะต้องมีค่าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๖ ในระหว่างการประกอบกิจการ  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องจัดทําแผนการ 
และดําเนินการตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินหรือทรายให้มีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมออย่างน้อย 
ปีละ  ๑  ครั้ง  โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้รับรองความปลอดภัย 

ข้อ ๑๗ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขุด  ตัก  ลอก  หรือดูดทรายหรือดินที่ก่อให้  
เกิดอันตราย  ความเสียหาย  และความเดือดร้อนแก่บุคคลและทรัพย์สิน  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ 
โรงงานไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเหตุที่ทางราชการสมควรเข้าไป 
ดําเนินการแทนตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ผู้ประกอบการจะต้องเป็น 
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปี 
ของจํานวนเงินดังกล่าว  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ๑๗.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายว่าบุคคลใด   หน่วยงานใด 
เป็นผู้เสียหาย 

  ๑๗.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าความเสียหายเป็นตัวเงินแล้วแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานได้ทราบค่าความเสียหายในเบ้ืองต้นก่อนเข้าดําเนินการแก้ไข 

  ๑๗.๓ ผู้ประกอบกิจการโรงงานเมื่อได้รับทราบแล้วให้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ราชการดําเนินการพร้อมด้วยหลักประกันในการชดใช้ค่าเสียหาย  เช่น  ตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคาร   
หรือแจ้งให้ทางราชการทราบว่าผู้ประกอบการประสงค์จะแก้ไขด้วยตนเองภายในกําหนดเวลาตามที่
หน่วยงานราชการกําหนด 

  ๑๗.๔ กรณีมีผู้เสียหายโดยตรงพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสียหายฟ้องร้องทางแพ่ง 
ได้ด้วยตนเองได้ 

  ๑๗.๕ กรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้เสียหายพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานนั้น  
ให้ฟ้องร้องทางแพ่งได้โดยตรงเช่นกัน 

  ๑๗.๖ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขโดยคํานึงถึงความสามารถของผู้ประกอบ
กิจการที่จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายด้วย 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๑๗.๗ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถตกลงกันได้ให้
รายงานผลข้อตกลงรายละเอียดต่าง ๆ  ต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
เพื่อสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๑๘ สําหรับโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการมาก่อนแล้ว  ต้องดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชัยวุฒิ  บรรณวฒัน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 


