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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขุด ตัก ลอก
หรือดูดทรายหรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายและความเดือดร้อน
แก่ บุ ค คลและทรั พ ย์ สิ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ เห็ น ชอบกั บ มติ
คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องแนวทาง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทรายให้มีประสิทธิภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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 ยกเว้น การขุดถนน การขุดบ่อน้ํา การทําสระน้ํา
การลอกคูคลอง ลําน้ํา แม่น้ํา ซึ่งมิใช่เจตนาจะนําทรายหรือดินไปจําหน่ายเป็นทางการค้า
“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
แปลนการติด ตั้งเครื่องจักรและรายละเอียดเครื่องจักรโดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด จํานวน ๓ ชุด
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๒.๔ แบบแปลนแสดงอาณาบริเวณทั้งหมดของโรงงานและกําหนดตําแหน่งบ่อทราย
พร้อมแจ้งขนาดความกว้าง ความยาวของบ่อ และระยะห่างจากขอบบ่อถึงแนวเขตที่ดินทุกด้าน จํานวน
๓ ชุด
๒.๕ แบบแปลน แผนผั ง และคํ า อธิ บ ายโดยละเอี ย ดที่ แ สดงวิ ธี ก ารป้ อ งกั น เหตุ
เดือดร้อน ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ งเกิ ด จากการประกอบกิจ การโรงงาน ทั้ ง นี้ โดยมี คํ ารั บ รองของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
การควบคุมสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด จํานวน ๓ ชุด
๒.๖ สําเนาทะเบีย นบ้านและบัต รประชาชนของผู้รับใบอนุญ าต และถ้าผู้ข อเป็น
นิติบุคคลให้แ นบสําเนาหลักฐานการจดทะเบีย นนิติบุคคล ซึ่งแสดงที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อกรรมการ
ผู้ มี อํ า นาจ ลงนาม พร้ อ มแสดงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมขุ ด ตั ก ลอก
หรือดูดทรายหรือดิน จํานวน ๓ ชุด
๒.๗ สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด หากผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน
จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ใช้ที่ดิน ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขุด ตัก
ลอก หรือดูดทรายหรือดิน จํานวน ๓ ชุด
๒.๘ หลักฐานการอนุญาต หรือหลักฐานการให้ความยินยอมให้ประกอบกิจการขุด
ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๙ กรณีการประกอบกิจการเป็น ประเภทที่ต้องมีการจัด ทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเป็น ประเภทที่ต้องจัดทํารายงานศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงตามกฎหมายอื่น ๆ แล้วแต่กรณี จะต้องมี
หลักฐานการจัดทําในเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จเสียก่อน
๒.๑๐ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องตรวจสอบว่าสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าว
อยู่ในเขตผังเมืองหรือไม่อย่างไร พร้อมเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
๒.๑๑ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งมีหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติด้วย
๒.๑๒ เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด
ข้อ ๓ การประกอบกิจการจะกระทําได้เฉพาะในระหว่างเวลา ๖.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น.
ถ้า จะกระทํ านอกเวลาที่กํ าหนดไว้ จะต้อ งได้รั บอนุญ าตเป็ น หนัง สือ จากองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดเหตุเดือดร้อน ความเสียหาย หรืออันตรายต่อชุมชนด้วย
ข้อ ๔ ความลาดชันในการขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดิน จะต้องมีความลาดชันเฉลี่ย
จากขอบบ่อถึงพื้นล่างของบ่อไม่เกิน ๑ : ๒ หรือเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธากําหนด
ข้อ ๕ ระยะห่างจากขอบบ่อจะต้องอยู่ห่างจากเขตทางถนนสาธารณะ ที่ดิน ของบุคคลอื่น
ที่ อ ยู่ ข้ า งเคี ย ง เป็ น ระยะทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ เท่ า ของระดั บ ที่ ลึ ก ที่ สุ ด ของขอบบ่ อ แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๔๐ เมตร และห่างจากขอบแม่น้ําไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
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ข้อ ๖ การเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวกับความลาดชันและระยะห่างขอบบ่อจะทําได้ต่อเมื่อมี
การรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๗ ต้องมีการจัดทําระบบป้องกันการพังทลายของขอบบ่อและผนังบ่อ เช่น การปลูกหญ้าแฝก
การทําผนังคอนกรีต เป็นต้น
ข้อ ๘ ความลึกของบ่อจะต้องอยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ข้อ ๙ ห้ามประกอบกิจการในพื้นที่ดังต่อไปนี้
๙.๑ พื้น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ที่ ตั้ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละศิ ลปกรรมและบริ เ วณที่ เ ป็ น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งดังกล่าว
๙.๒ พื้นที่ที่กฎหมายกําหนดสงวนไว้เพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อการอื่นโดยเฉพาะ
๙.๓ พื้นที่ที่สงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ
ข้อ ๑๐ ระหว่างการประกอบกิจการหากพบมรดกทางธรรมชาติ ศิลปกรรม หรือแร่จะต้อง
หยุดดําเนินการและแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
ข้อ ๑๑ การนําบ่อทรายหรือ บ่อดิน ที่หยุด ดําเนิน การแล้ว มาใช้ประโยชน์อย่างอื่น อันจะมี
ผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การฝังกลบขยะมูลฝอย กากของเสีย วัตถุมีพิษจะต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ การประกอบกิจการในบริเวณที่กําหนดให้เป็นแหล่งทรายแก้วหรือทรายอุตสาหกรรม
ต้ อ งจั ด ส่ ง ตั ว อย่ า งทรายให้ ก รมทรั พ ยากรธรณี ต รวจสอบว่ า เป็ น ทรายแก้ ว หรื อ ทรายอุ ต สาหกรรม
หรือไม่ก่อนดําเนินการ
ข้อ ๑๓ พื้น ที่ บริ เ วณที่ ทํา การขุ ด ตั ก และดู ด ทรายหรือ ดิ น จะต้ อ งอยู่ ห่ างจากโรงผลิ ต
น้ําประปา โดยเฉพาะเหนือ จุด สูบน้ํ าดิ บอย่า งน้ อย ๓,๐๐๐ เมตร หรือ ใต้ จุด สูบ น้ํา ดิบ อย่ างน้อ ย
๕๐๐ เมตร
ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงมาตรการเรื่องระยะร่น ระยะห่างแม่น้ํา ความลาดชันที่วิศวกรโยธา
ได้ทําการตรวจสอบและรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยในการขุด ตัก หรือดูดทรายหรือการขุดหรือตักดิน นั้น
จะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
๑๔.๑ แบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ย วกับชนิด ของดินหรือทรายที่ทําการขุดหรือ
ดู ด ทราย ความสู ง และพื้ น ที่ ข องเนิ น ดิ น ที่ จ ะถม ความลาดชั น ของบ่ อ ดิ น หรื อ ทรายหรื อ เนิ น ดิ น
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือบ่อทรายหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีป้องกัน
การพังทลายของดินหรือทราย หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือทรายหรือถมดินตลอดจน
สภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดิน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับ
ขุดหรือดูดทราย
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๑๔.๒ รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถีย รภาพความลาดชันที่ปลอดภัยในการ
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) ที่ร ะบายออกนอกโรงงานนั้น จะต้องมีค่าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๖ ในระหว่ างการประกอบกิ จการ ผู้ป ระกอบกิจ การโรงงานจะต้ อ งจั ด ทํา แผนการ
และดําเนินการตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดิน หรือทรายให้มีค วามมั่น คงปลอดภัย อยู่เสมออย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้รับรองความปลอดภัย
ข้อ ๑๗ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินที่ก่อให้
เกิดอันตราย ความเสีย หาย และความเดือดร้อนแก่บุคคลและทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานไม่ปฏิบัติต ามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเหตุที่ทางราชการสมควรเข้าไป
ดําเนินการแทนตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ประกอบการจะต้องเป็น
ผู้เสีย ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัด การนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง รวมกับเบี้ย ปรับในอัต ราร้อยละสามสิบต่อปี
ของจํานวนเงินดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑๗.๑ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบความเสี ย หายว่ า บุ ค คลใด หน่ ว ยงานใด
เป็นผู้เสียหาย
๑๗.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน ค่าความเสียหายเป็นตัวเงินแล้วแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานได้ทราบค่าความเสียหายในเบื้องต้นก่อนเข้าดําเนินการแก้ไข
๑๗.๓ ผู้ประกอบกิจ การโรงงานเมื่อได้รับ ทราบแล้ว ให้มี หนัง สือแจ้ง ให้ห น่ว ยงาน
ราชการดําเนิน การพร้อมด้ว ยหลักประกันในการชดใช้ค่าเสีย หาย เช่น ตั๋ว สัญญาใช้เงิน จากธนาคาร
หรือแจ้งให้ท างราชการทราบว่าผู้ประกอบการประสงค์จะแก้ไขด้ว ยตนเองภายในกําหนดเวลาตามที่
หน่วยงานราชการกําหนด
๑๗.๔ กรณีมีผู้เสียหายโดยตรงพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสียหายฟ้องร้องทางแพ่ง
ได้ด้วยตนเองได้
๑๗.๕ กรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้เสียหายพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานนั้น
ให้ฟ้องร้องทางแพ่งได้โดยตรงเช่นกัน
๑๗.๖ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขโดยคํานึงถึงความสามารถของผู้ประกอบ
กิจการที่จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายด้วย
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๑๗.๗ กรณีพ นักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถตกลงกัน ได้ให้
รายงานผลข้อตกลงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
เพื่อสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๑๘ สํา หรั บโรงงานที่ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ ประกอบกิ จการมาก่ อนแล้ว ต้อ งดํา เนิ น การ
ให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

