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กฎกระทรวง 
กําหนดใหหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม 

และดินหรือทรายเปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา  “แร”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และมาตรา  ๑๗  (๗)  แหงพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  (๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  (๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  (๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๘  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  (๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  (๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  (๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบญัญติัแร  

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

  (๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

  (๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

  (๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

ขอ ๒ ใหหินดังตอไปนี้ที่สามารถทําเปนแผนหรือรูปทรงอื่นใดเพื่อการประดับหรือตกแตงได  
เปนหินประดับ 

  (๑) หินกรวดมน  (Conglomerate) 
  (๒) หินกรวดเหลี่ยม  (Breccia) 
  (๓) หินแกรนิต  (Granite) 
  (๔) หินชนวน  (Slate) 
  (๕) หินทราเวอรทีน  (Travertine) 
  (๖) หินทราย  (Sandstone) 
  (๗) หินนาคกระสวย  (Serpentinite) 
  (๘) หินไนส  (Gneiss) 
  (๙) หินบะซอลต  (Basalt) 
  (๑๐) หินปูน  (Limestone) 
ขอ ๓ ใหหินชนิดอื่นนอกจากหินตามขอ  ๒  และหินตามขอ  ๒  ซ่ึงมีปริมาณสํารอง

เพียงพอตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  หรือซ่ึงมีคุณภาพไมเหมาะสมที่จะทําเปนหินประดับ  เปนหิน
อุตสาหกรรม 

ขอ ๔ ใหดินดังตอไปนี้เปนดินอุตสาหกรรม 
  (๑) ดินขาว 
  (๒) ดินซีเมนต 
  (๓) ดินทนไฟ  (Fire  Clay)   
  (๔) ดินเบาหรือไดอะทอไมต  (Diatomite)  หรือไดอะตอมเมเชียสเอิรท  

(Diatomaceous  earth) 
  (๕) ดินสอพองหรือดินมารล 
  (๖) ดินเหนียวสี 
  (๗) บอลลเคลย  (Ball  Clay) 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ดินเหนียวสีตาม  (๖)  ที่ใชเพื่อประโยชนในงานหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมพื้นบานไมถือเปน
ดินอุตสาหกรรม 

ขอ ๕ ใหทรายแกวหรือทรายซิลิกา  เปนทรายอุตสาหกรรม 
ขอ ๖ บรรดาใบอนุญาตระเบิดและยอยหินที่เปนหินอุตสาหกรรม  ซ่ึงออกใหตามประมวล

กฎหมายที่ดิน  และซ่ึงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  ใหถือวาเปนประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร  ที่ยังมีอายุอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
มีผลใชบังคับ  ใหถือวาเปนประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแรตอไป  และใหดําเนินการตอไปได
จนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

ใหผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  มีหนาที่ตองชําระคาภาคหลวงแรตามกฎหมาย  วาดวยพิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแรตอไป 

ขอ ๗ ใหถือวาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการขุดหรือลอกกรวด  ทราย  
หรือดิน  ตามลําดับที่  ๓  (๒)  แหงบัญชีทายกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ประกอบกิจการขุดหรือลอกดินเหนียวสี  
หรือดินซีเมนต  และยังมีอายุอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  เปนประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร
โดยอนุโลม  และใหดําเนินการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

ใหผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  มีหนาที่ตองชําระคาภาคหลวงแรตามกฎหมาย  วาดวยพิกัด
อัตราคาภาคหลวงแรนบัแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๘ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามขอ  ๗  มาข้ึนทะเบียน  ตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่  และมีหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติแร  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กําหนดทุกประการ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการกําหนดชนิดของหินประดับ 
หินอุตสาหกรรม  ดินอุตสาหกรรม  และทรายอุตสาหกรรมไวในกฎกระทรวงหลายฉบับ  สมควรปรับปรุง 
เปนฉบับเดียวกัน  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและอางอิงของพนักงานเจาหนาท่ีและประชาชนทั่วไป  
ประกอบกับในปจจุบัน  ไดมีการขุดดินเหนียวสีไปใชในอุตสาหกรรมเซรามิกและขุดดินซีเมนตไปใช 
ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนจํานวนมาก  ซ่ึงมีกระบวนการผลิตเชนเดียวกับการทําเหมืองแร  สมควรที่จะมี
การกํากับดูแลใหเกิดประโยชนคุมคาในดานวิชาการและกําหนดมาตรการปองกันการเกิดผลกระทบ 
ดานส่ิงแวดลอม  รวมท้ังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยกําหนดใหดินเหนียวสีและดินซีเมนตเปนดินอุตสาหกรรมแตไมรวมถึงดินเหนียวสีท่ีใชเพ่ือประโยชน 
ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพื้นบาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


