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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง หลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝงกลบกากของเสีย
โดยที่เปน การสมควรกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝงกลบกากของเสีย
เพื่อเปนแนวทางดานวิชาการสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของนําไปใชประกอบดุลพินิจในการคัดเลือกพื้น ที่
ตั้ง สถานที่ ฝ ง กลบกากของเสี ย ให เ ป น ไปอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยใหนอยที่สุด อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“สถานที่ฝงกลบกากของเสีย” หมายความวา พื้นที่ใด ๆ ซึ่งขุดหรือถมใหเปนบอเพื่อ เท กอง
คัดแยกหรือฝงกลบกากของเสีย ไมวาจะมีระบบกําจัดหรือปองกันกาซ น้ําชะกาก และกลิ่นจากการฝงกลบ
หรือไมก็ตาม
“กากของเสีย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอัน ตราย และของเสีย
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เฉพาะที่อยูในสภาพของแข็งเทานั้น
“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ที่กําหนดใหเปนพื้นที่
ปาอนุรักษ ปาชุมชน และพื้น ที่เขตอนุรักษปาชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐ มนตรีกําหนดใหเปน
เขตอนุรักษปาชายเลน หรือเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
“ปาชุมชน” หมายความวา ที่ดินที่ยังไมมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งไดรับ
อนุมัติหรืออนุญาตจากทางราชการใหจัดตั้งเปนปาชุมชน
“พื้นที่ลุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงที่รวมของน้ํากอนที่จะไหลลงสู
แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขตหรือแหลงรองรับ
น้ําตามธรรมชาติอื่น ๆ
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“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหเปนเขตสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะ และคุณสมบัติที่อาจมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย และรุนแรง
“พื้ น ที่ ลุ ม น้ํา ชั้ น ที่ ๒” หมายความว า พื้ น ที่ ภ ายในเขตลุ ม น้ํา ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ป ระกาศ
กําหนดใหเปนพื้นที่ลุมน้ําลําดับรองลงมา โดยสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการที่สําคัญได เชน
การทําเหมืองแร เปนตน โดยใหหลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด
“พื้นที่ชุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํามีน้ําทวมขัง
พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวร
และชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง และน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่
ชายฝงทะเล และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน ๖ เมตร
“แหลงน้ําสาธารณะ” หมายความวา
(๑) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต
และแหลงน้ําธรรมชาติอื่น ๆ
(๒) แหลงน้ําของรัฐที่ใหประชาชนใชหรือสงวนไวใหประชาชนใชหรือโดยสภาพประชาชน
อาจใชประโยชนรวมกัน
(๓) แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
“แหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ” หมายความวา แหลงน้ําที่รัฐ จัดสราง
หรื อ พัฒ นาขึ้น และการใช สอยเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องหน วยงานของรั ฐ หรือ องคก รปกครอง
สวนทองถิ่นหรืออยูในการปกครองดูแล และควบคุมโดยตรงของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขอ ๒ พื้นที่ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ไมควรใชเปนสถานที่ฝงกลบกากของเสีย
(๑) พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
(๒) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๓) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
(๔) พื้นที่หามกอสรางสถานที่ฝงกลบกากของเสียตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๕) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ํา
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(๖) พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ดิ น ถล ม และน้ํ า ป า ไหลหลากตามที่ ก รมทรั พ ยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
(๗) พื้น ที่ ราบน้ําท วมถึ ง โดยพิจ ารณาจากการเกิ ดซ้ํา ในช วงระยะเวลา ๓๐ ป ที่ผา นมา
เวนแตการจัดทําระบบฝงกลบกากของเสียในพื้นที่ดังกลาวจะมีระบบหรือมาตรการปองกันไมใหเกิด
การพัดพาของเสียออกจากพื้นที่ฝงกลบ
ขอ ๓ สถานที่ฝงกลบกากของเสียวัดจากขอบนอกของบอฝงกลบ ควรอยูหางจากสถานที่
หรือพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
(๑) อยูหางจากแนวเขตสนามบินไมนอยกวา ๕,๐๐๐ เมตร
(๒) อยูหางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร จาก
(ก) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน
(ข) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(ค) เขตอนุรักษ
(ง) แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
(จ) เขตชุมชนหรืออยูในระยะที่ชุมชนใหความยินยอม
(๓) อยูหางจากบอน้ําดื่มของประชาชน และโรงผลิตน้ําประปา ไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร
ในกรณีที่อยูหางนอยกวา ๗๐๐ เมตร ควรมีวิธีแจงเตือนการรั่วไหลจากสถานที่ฝงกลบกากของเสีย
ใหประชาชนสามารถรับรูไดตลอดเวลาเมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้น และควรจัดหาแหลงน้ําจากแหงอื่น
ทดแทนใหทันที
(๔) อยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะ และแหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร ในกรณีที่อยูหางนอยกวา ๑๐๐ เมตร ควรมีการปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพของแหลงน้ําดังกลาว
ขอ ๔ สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งจะจัดทําสถานที่ฝงกลบกากของเสียควรมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) อยูหางจากรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ โพรงหิน และพื้นที่ที่มีสภาพไมมั่นคงไมนอยกวา
๑๐๐ เมตร

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) ชั้น ดิน หรือ ชั้น หิน ตามธรรมชาติ มีอัต ราการซึม ผานของน้ําต่ําถึงต่ํ ามาก โดยควรมี
คุณสมบัติการซึมผานของน้ําไดเทียบเทากับหรือต่ํากวา ๑ x ๑๐ - ๕ เซนติเมตรตอวินาที ตลอดชวง
ความหนาที่ ๓ เมตร และมีขนาดกวางกวาพื้นที่ของสถานที่ฝงกลบกากของเสียไมนอยกวา ๕๐ เมตร
(๓) ชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ ควรมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับ
ปริมาณกากของเสียไดตามหลักวิศวกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
สุพัฒน หวังวงศวัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

