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         กรมทรัพยากรน้ า มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในการด าเนินโครงการด้านการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จะต้องมีการด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นการป้องกัน 
แก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอันเกิดจากภัยแล้งหรือน้ าท่วม รวมถึงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
ให้คงสภาพตามระบบนิเวศน์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
กรมทรัพยากรน้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าจ านวนมากทั้ง
โครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยมีลักษณะเป็นโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในอ านาจ
การดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายของทางราชการ และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จึงได้ท าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานการขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการขุดลอกแหล่งน้ าของหน่วยงานภายใน
กรมทรัพยากรน้ าต่อไป 

 ผู้จัดท าขอขอบคุณ นายอ ามาตย์ สุธรรมจรัสผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ได้ให้
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าในการจัดท าผลงานฉบับนี้มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานฉบับนี้คง
เป็นประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรน้ า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านการพัฒนา อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
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โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก 

โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้า 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

  กรมทรัพยากรน้้า เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอแนะในการจัดท้านโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล ก้ากับ ประสานกิจกรรม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า พัฒนา
วิชาการ ก้าหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้้า ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้้า เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน 

          ส้านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ได้ด้าเนินการจัดท้าระเบียนแหล่งน้้า ที่มีรูปทรงปิดทุกแหล่งที่ปรากฏใน
แผนที่มาตรส่วน  1 : 50,000  ชุด L7018 รวมถึงแหล่งน้้าสาธารณะอ่ืน ๆ  ที่ไมป่รากฏในแผนที่ พบว่า  แหล่งน้้า
ทั่วประเทศมีจ้านวนทั้งสิ้น 105,671 แห่ง  แบ่งเป็นใช้งานได้ 94,621 แห่ง และหมดสภาพไม่สามารถใช้งานได้ 
11,050 แห่ง  แหล่งน้้าที่สามารถใช้งานได้ สามารถแยกตามเอกสารสิทธิ์และขนาดพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 

 1. แหล่งน้้าในที่เอกชน           จ้านวน  41,704  แห่ง 
 2. แหล่งน้้าสาธารณประโยชน์  จ้านวน  52,917  แห่ง โดยพิจารณาแหล่งน้้าที่มีความจ้าเป็น

เร่งด่วนในการปรับปรุงฟ้ืนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ้านวน 36,016 แห่ง ดังนี้ 
 2.1  ขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า  10     ไร่     จ้านวน    17,920    แห่ง 
 2.2  ขนาดพื้นที่ตั้งแต่  10-49    ไร่    จ้านวน   11,911    แห่ง 
 2.3  ขนาดพื้นที่ตั้งแต่  50-249  ไร่     จ้านวน        5,596    แห่ง 
 2.4  ขนาดพื้นที่มากกว่า    250  ไร่     จ้านวน         589     แห่ง 

          จากฐานข้อมูลระเบียนแหล่งน้้า กรมทรัพยากรน้้าได้สรุปจัดท้ากรอบแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 
ตามแผนงาน ระยะเร่งด่วน (สั้น) ระยะกลางและระยะยาว 16 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2570  จ้านวน 
36,016  แห่ง  ค่าก่อสร้าง (รวมค่าศึกษาและค่าออกแบบ) เป็นเงิน 201.356  ล้านบาท  ได้ปริมาณน้้าเก็บกัก
เพ่ิมขึ้น 5,253.15  ล้าน ลบ.ม. และจากการด้าเนินงานโครงการ ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2555 - 2557 
พบว่าวัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้้าธรรมชาตมิีขีดจ้ากัดไม่สามารถบริหารจัดการมูลดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีสาเหตุมาจากที่ทิ้งดินที่เป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลไม่เพียงพอ ระยะขนจากโครงการไปจุดที่ทิ้ง
ดินมีระยะทางไกล ท้าให้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ้น ผู้รับจ้างลักลอบน้ามูลดินไปขายให้เอกชน ท้าให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบตั้งข้อสังเกตกรมทรัพยากรน้้าหลายเรื่อง ทั้งเรื่องปริมาณงานดิน ณ จุดที่ทิ้งดินไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานดินขุด การน้าดินที่ได้จากการขุดลอกทิ้งในที่เอกชนหรือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ รวมถึงปัญหา
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ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เอกสารค้าขอใช้มูลดินเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ทางราชการ ทั้งในที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณกุศลต่างๆ ไม่
ครบถ้วนเป็นต้น และจากผลการประชุมคณะท้างานจัดท้าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการมูลดินและ
ทรัพยากรที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้้า/พ้ืนที่ชุ่มน้้า เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส้านัก
บริหารจัดการน้้าโดยมีนายเสรี โสภณดิเรกรัตน์ เป็นประธาน สรุปประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการมูลดินที่ได้จาก
การขุดลอกแหล่งน้้า จากผู้แทนส้านักงานทรัพยากรน้้า ภาค 1-10 สรุปได้ดังนี้   

• ที่ทิ้งดินไม่เพียงพอ 
• การจัดหาสถานที่ทิ้งดินในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน หรือที่สาธารณะอ่ืนๆ บางครั้ง

อาจจะอยู่ไกลพื้นที่โครงการ การขนส่งไปทิ้งจะมีราคาค่างานที่สูงขึ้นตามระยะทางการขนส่ง หรือแม้กระทั่งหากมี
พ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ใกล้ก็จะมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับปริมาณดินขุดจ้านวนมาก  

• ไม่มีพ้ืนที่กองมูลดิน 
• ผู้รับจ้างไม่อยากน้ามูลดินไปท้ิงในระยะทางไกล ๆ 
• ผู้รับจ้าง ลักลอบขนย้ายมูลดินและทรัพยากรที่ได้จากการขุดลอกออกมาจ้าหน่าย  
•  ผู้รับจ้าง ลักลอกขนย้ายมูลดินมาถมให้กับที่ดินของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับจ้าง

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• สภาพดินที่ขุดได้บางส่วนมีสภาพเป็นดินเลน การขนย้ายไปทิ้งกระท้าได้ยากล้าบากเนื่องจาก

ดินเลนดังกล่าวจะไหลเปรอะเปื้อนไปทั่ว จึงต้องจัดหาสถานที่ท้ิงดินบริเวณข้างโครงการ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการ เพราะประหยัดค่าขนส่ง จึงได้ก้าหนดในรัศมีไม่เกิน 1 ก.ม.  

• ในกรณีที่ทรัพยากรที่ได้จากการขุดเป็นทราย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลดิน ท้าให้เกิดการลักลอบขน
ย้ายของผู้รับจ้างและราษฎรในพ้ืนที่ออกมาจ้าหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับจ้างและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• กรณีที่ทรัพยากรที่ได้จากการขุดเป็นไม้เนื้อแข็งที่คงสภาพเป็นท่อนซุง ซึ่งมีมูลค่าสูง ท้าให้
เกิดการลักลอบขนย้ายของผู้รับจ้างออกมา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• เกิดการขัดแย้งในการบริหารจัดการมูลดิน ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
จ้าหน่ายหลังจากท่ีส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า 
 2.2 ใช้เป็นคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้า เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติ ข้อระเบียบ และข้อกฎหมาย สามารถวางแผนจัดท้าโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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3. กฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
           กฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอกโครงการ
พัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า มีดังนี้ 

 3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2547 
           การด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ (ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าน้้า และแม่น้้า) ที่อยู่ใน
อ้านาจการดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอก
แหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ก-1) โดยจะต้องด้าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 (1) แนวทางการด้าเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้้า ประกอบด้วย 

 หลักการ 
 การด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในอ้านาจการดูแลรักษาของ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพของแหล่งน้้าไม่ให้มีการตื้นเขิน 

 เพ่ือให้การคมนาคมทางน้้าสะดวก 

 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 เพ่ือให้เกิดการระบายน้้าที่ดีเม่ือถึงฤดูฝน 

 เพ่ือเป็นการป้องกันน้้าท่วม   

 วิธีการ 
  แหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในอ้านาจดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย ด้าเนินการขุด
ลอกโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2547 

 สถานการณ์ที่ท้าการขุดลอก 

 กรณีปกติ เพ่ือเป็นการแก้ไขหรือป้องกันในสถานการณ์ปกติ 

 กรณีจ้าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเป็นการแก้ไขหรือป้องกันภัยพิบัติโดยเร่งด่วน 

 การจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) 

 ให้เป็นค่าตอบแทนจากการขุดลอก 
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 จ่ายแทนค่าจ้างขุดลอก หากมีส่วนเกินจากค่าจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทน กรวด หิน ดิน 
ทราย คืนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 น้าไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ 

 (2) ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
                 แหล่งน้้าสาธารณประโยชน์  หมายความว่า ล้าราง ห้วย หนอง คลอง บึง บางและแหล่งน้้า
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทยพระพุทธศักราช 
2456 (ตามนัยข้อ 4 ของระเบียบฯ) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะท้าการขุดลอก ประกอบด้วย อ้าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามนัยข้อ 4 ของระเบียบฯ) และหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (ตามนัยข้อ 7 
ของระเบียบฯ) จะต้องท้าการส้ารวจแหล่งน้้าที่เหมาะสม และด้าเนินการดังนี้ 

       (2.1) การจัดท้าโครงการ 
             2.1.1 เมื่อส้ารวจได้แหล่งน้้าที่เหมาะสมจะขุดลอกแล้ว ให้อ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้าการส้ารวจขอบเขต ปักแนวเขตแหล่งน้้านั้นให้ชัดเจน ถ้าแหล่งน้้ามีหนังสือส้าคัญส้าหรับ  ที่หลวง ให้
ยึดถือแนวเขตตามหลักฐานหนังสือส้าคัญ ส้าหรับที่หลวงนั้น (ตามนัยข้อ 5 ของระเบียบฯ) 
   2.1.2 หนว่ยงานเจ้าของโครงการ จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 
   (1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2)  วัตถุประสงค์ 
    (3)  เป้าหมาย 
   (4)  สถานที่ตั้งแหล่งน้้าที่จะท้าการขุดลอก 
   (5)  ออกแบบในการขุดลอก เป็นแบบพิมพ์เขียว ระบุขอบเขต ความกว้าง   ความยาว  
และความลึก 
   (6)  ค้านวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดว่าจะได้รับจากการขุดลอก 
   (7)  วิธีการที่จะท้าการขุดลอก เช่น ใช้เครื่องจักร หรือแรงงานคน 
   (8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
   (9) วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก เช่น ให้เป็นค่าตอบแทนจาก
การขุดลอก (ตามนัยข้อ 5 ของระเบียบฯ) จ่ายแทนค่าจ้าง หรือให้เป็นประโยชน์ของทางราชการ (ตามนัยข้อ 6 
ของระเบียบฯ) 
   (10) ผู้ที่จะด้าเนินการขุดลอก เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้าเนินการด้วยตนเอง จัด
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ (ใช้เงินงบประมาณหรือไม่ใช้) หรือให้ประชาชน เอกชน ที่ขุดลอก น้ากรวด หิน ดิน ทราย 
ไปเป็นค่าตอบแทน (ตามนัยข้อ 5 ข้อ 6 ของระเบียบฯ) 
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   (11) ผู้รับผิดชอบโครงการ (ตัวอย่างโครงการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548) 

 (2.2) การยื่นความประสงค์ขอขุดลอก 
       (1) หน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นความประสงค์ขอขุดลอก โดยยื่นพร้อมโครงการต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผ่านทางส้านักงานที่ดินจังหวัด 
       (2) ส้านักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานยื่นขอขุดลอกว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯ หรือไม่ อย่างไร 
        (3)  เมื่อหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส้านักงานที่ดินจังหวัดสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือขอความเห็นชอบ (กรมที่ดินเป็นเจ้าของเรื่องในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมาย ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว 3363  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546) 

       (2.3) การอนุญาต/เห็นชอบ 
                               ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการ ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ขุดลอกตามโครงการที่
เสนอได้ พร้อมก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขุดลอกถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้  (ตามนัยข้อ 9 ของ
ระเบียบฯ) 
 
          3. ขั้นตอนการด้าเนินการขุดลอก  
                   เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว ส้านักงานที่ดินจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบ 
เพ่ือด้าเนินการขุดลอกต่อไป  ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามระเบียบฯ ดังนี้ 
                   (3.1) กรณีขุดลอกเวลาปกติ  
    (1) กรณีมีผู้แจ้งความประสงค์จะขุดลอก 
           - เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ประกาศ
หาผู้ประสงค์ที่จะท้าการขุดลอก มีก้าหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศ 
           - เมื่อได้ผู้ประสงค์จะขุดลอกแล้ว ให้ท้าการขุดลอกตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนด โดยให้น้ากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าตอบแทนจากการ       
ขุดลอก กรณีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของโครงการให้ผู้ที่ประสงค์
จะขุดลอกแหล่งน้้าฯ โดยให้น้ากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าตอบแทนในการขุดลอก ไม่ใช่เป็นการ
ตีราคาหรือคดิค่าจ้าง (ตามนัยข้อ 5 ของระเบียบฯ) 
 (2) กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
  (2.1)  กรณีใช้เงินงบประมาณว่าจ้าง 
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     - ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วนการบริหารราชการท้องถิ่น 
      -   กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก หน่วยงานเจ้าของโครงการ สามารถน้าไปเป็น
ประโยชน์ของทางราชการได้ (ตามนัยข้อ 6 ของระเบียบฯ) 
       (2.2)  กรณีไม่ใช้งบประมาณ 
       -  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น 
       - ค่าจ้าง ให้จ่ายเป็นกรวด  หิน ดิน ทราย แทนเงินงบประมาณ 
       -  การตีราคาค่าจ้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนดค่าจ้างเป็นจ้านวนเงิน ตามอ้านาจ
หน้าที่ เพ่ือเป็นสิ่งที่จะเปรียบเทียบปริมาณ กรวด หิน ดิน ทราย ที่จะจ่ายแทนค่าจ้าง 
    -  การตีราคากรวด หิน ดิน ทราย ไปจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้คิดตามราคาค่าตอบแทนในการ
อนุญาต ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมาณกฎหมายที่ดิน   โดยอนุโลม 
(ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท) 
    -  ให้น้าค่าจ้างหักลบกับราคากรวด หิน ดิน ทราย หากกรวด หิน ดิน ทราย มีมูลค่า
มากกว่าค่าจ้าง ให้ผู้ขุดลอกจ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินคืนให้ทางราชการเงินนั้นตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (ตามนัยข้อ 6 ระเบียบฯ) 

            3.2 กรณีขุดลอกจ้าเป็นเร่งด่วน 
                      ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการท้าการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ไปพลางก่อนแล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันว่าจ้าง กล่าวคือ ต้องมีการจัดท้าโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม
รายละเอียดในการว่าจ้าง การขุดลอก กรณีจ้าเป็นเร่งด่วนนี้ ต้องถือปฏิบัติตามนัยข้อ 6 และข้อ 8 ของระเบียบฯ 
เนื่องจากเร่งด่วนไม่สามารถที่จะรอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่สามารถประกาศหาผู้แจ้งความประสงค์
ตามนัยข้อ 5 ได้ จึงต้องจัดจ้างตามนัยข้อ 6 ไปพลางก่อน แล้วจึงรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ (ตามนัยข้อ 8
ของระเบียบฯ) 

              3.3 การควบคุมดูแล 
                        นายอ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้การขุดลอกเป็นไป
ตามเงื่อนไข (ตามนัยข้อ 10 ของระเบียบฯ) 
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       3.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนา่นน้้าไทย พ.ศ. 2456 
              การขุดลอกแหล่งน้้าหรือน่านน้้าไทยที่อยู่ในอ้านาจดูแลรักษาของกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี 
ให้ปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2547  
เรื่อง  แนวทางการด้าเนินงานเกี่ยวกับ ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ ที่ชายทะเล และแม่น้้า ตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 2456 (ภาคผนวก ก-2) โดยจะต้องด้าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
               (1) แนวทางการด้าเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้้า ประกอบด้วย 

 หลักการ 
 การขุดลอกแหล่งน้้าหรือน่านน้้าไทยที่อยู่ในอ้านาจดูแลรักษาของกรมการขนส่งทางน้้าและ
พาณิชยนาวี เพ่ือเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพของแหล่งน้้าไม่ให้มีการตื้นเขิน 

 เพ่ือให้การคมนาคมทางน้้าสะดวก 

 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 เพ่ือให้เกิดการระบายน้้าที่ดีเม่ือถึงฤดูฝน 

 เพ่ือเป็นการป้องกันน้้าท่วม   

 วิธีการ 
  แหล่งน้้าหรือน่านน้้าไทย ที่อยู่ในอ้านาจดูแลรักษาของกรมการขนส่งทางน้้าและ 
พาณิชยนาวี ขุดลอกโดยปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495      
ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2547  

 สถานการณ์ที่ท้าการขุดลอก 

 กรณีปกติ เพ่ือเป็นการแก้ไขหรือป้องกันในสถานการณ์ปกติ 

 กรณีจ้าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเป็นการแก้ไขหรือป้องกันภัยพิบัติโดยเร่งด่วน 

 การจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) 

 ให้เป็นค่าตอบแทนจากการขุดลอก 

 จ่ายแทนค่าจ้างขุดลอก หากมีส่วนเกินจากค่าจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทน กรวด หิน ดิน 
ทราย คืนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
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 น้าไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ 

 (2) ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
   ด้วยกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวีมีค้าสั่ง ที่ 498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 
อธิบดีกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี  ในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย        
พระพุทธศักราช 2456 มอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ้านาจอนุญาตให้ท้าการขุดลอก กรณีเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง 

   หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะท้าการขุดลอก 

  อ้าเภอ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

   การส้ารวจแหล่งน้้าที่เหมาะสมที่จะขุดลอก 
  ส้านักงานการขนส่งทางน้้าสาขาฯ ท้าการส้ารวจแหล่งน้้าตามอ้านาจหน้าที่ 

   การจัดท้าโครงการ 
(1)  เมื่อส้ารวจได้แหล่งน้้าที่เหมาะสมจะขุดลอกแล้ว ส้านักงานการขนส่งทางน้้าสาขาฯ ท้าการ 

ส้ารวจขอบเขต ปักแนวเขตแหล่งน้้านั้นให้ชัดเจน พร้อมออกแบบขุดลอก (ตามนัยข้อ 1 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547) 

(2)  หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
ซ่ึงรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 
   (2.1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2.2)  วัตถุประสงค์ 
   (2.3)  เป้าหมาย 
   (2.4)  สถานที่ตั้งแหล่งน้้าที่จะท้าการขุดลอก 
   (2.5)  ออกแบบในการขุดลอก เป็นแบบพิมพ์เขียว ระบุขอบเขต ความกว้าง ความยาว  
และความลึก 
   (2.6)  ค้านวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดว่าจะได้รับจากการขุดลอก 
   (2.7)  วิธีการที่จะท้าการขุดลอก เช่น ใช้เครื่องจักร หรือแรงงานคน 
   (2.8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
   (2.9)  วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก เช่น ให้เป็นค่าตอบแทนจาก
การขุดลอก (ตามนัยข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
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2547)  จ่ายแทนค่าจ้าง  หรือให้เป็นประโยชน์ของทางราชการ  (ตามนัยข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ด่วนที่สุด ที่  มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2547) 
   (2.10) ผู้ที่จะด้าเนินการขุดลอก เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้าเนินการด้วยตนเอง     
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ (ใช้เงินงบประมาณหรือไม่ใช้) หรือให้ประชาชน เอกชน ที่ขุดลอกน้ากรวด หิน ดิน ทราย ไป
เป็นค่าตอบแทน (ตามนัยข้อ 5 ข้อ 6 ของระเบียบฯ) 
   (2.11)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (ตัวอย่างโครงการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0511.3/
ว 928  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548) 

   การอนุญาต/เห็นชอบ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการ และออกใบอนุญาตขุดลอกร่องน้้าทางเรือเดินฯ ถือ
ว่าเป็นอนุญาตให้ขุดลอกตามโครงการที่เสนอได้ พร้อมก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขุดลอกถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ 

(3) การด้าเนินงานขุดลอก 
           เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว  ส้านักงานที่ดินจังหวัดให้หน่วยงานเจ้าของ โครงการ
รับทราบเพ่ือด้าเนินการขุดลอกต่อไป ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามนัยระเบียบฯ ดังนี้ 

    กรณีขุดลอกเวลาปกติ 
(1)  กรณีมีผู้แจ้งความประสงค์จะขุดลอก 

-  เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ 
ประกาศหาผู้ประสงค์ท่ีจะท้าการขุดลอก มีก้าหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศ 
     -  เมื่อได้ผู้ประสงค์จะขุดลอกแล้ว ให้ท้าการขุดลอกตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนด โดยให้น้ากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าตอบแทนจากการ   ขุด
ลอก กรณีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของโครงการให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ขุดลอกช่วยขุดลอก ไม่ใช่เป็นการตีราคาหรือคิดค่าจ้าง (ตามนัยข้อ 2 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0511.3/ว 495  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547) 
   (2)  กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
     (2.1)  กรณีใช้เงินงบประมาณว่าจ้าง 
              - ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น 
                 -   กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถ
น้าไปเป็นประโยชน์ของทางราชการได้  (ตามนัยข้อ 6 ของระเบียบฯ) 
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     (2.2)  กรณีไม่ใช้งบประมาณ 
        -  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น 
       -   ค่าจ้าง ให้จ่ายเป็นกรวด หิน ดิน ทราย แทนเงินงบประมาณ 
       -   การตีราคาค่าจ้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนดค่าจ้างเป็นจ้านวนเงิน ตาม
อ้านาจหน้าที่ เพ่ือเป็นสิ่งที่จะเปรียบเทียบปริมาณ กรวด หิน ดิน ทราย ที่จะจ่ายแทนค่าจ้าง 
       -   การตีราคากรวด หิน ดิน ทราย ไปจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้คิดตามราคาค่าตอบแทน
ในการอนุญาต ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดินโดย
อนุโลม (ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท) 

       -  ให้น้าค่าจ้างหักกลบกับราคากรวด หิน ดิน ทราย หากกรวด หิน ดิน ทราย มี
มูลค่ามากกว่าค่าจ้าง ให้ผู้ขุดลอกจ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินคืนให้ทางราชการเงินนั้นตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (ตามนัยข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495    
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547) 

 ค่าตอบแทน 
   ให้คิดตามราคาค่าตอบแทนในการอนุญาตตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินใน
บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน (บัญชีไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท)  
  (ตามนัยข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2547) 
 

   การควบคุมดูแล 
  นายอ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลให้การขุดลอกเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ท้ายค้าสั่งกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี ที่ 
498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 (ตามนัยข้อ 3 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 
495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547) 

  การรายงานผลการด้าเนินการ 
  ให้จังหวัดรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน  (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 และด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 1533 ลงวันที่     
24 พฤษภาคม 2548) 
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3.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษาและการใช้ท่ีการพัสดุ 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 

การขุดลอกแหล่งน้้าในที่ราชพัสดุอยู่ในอ้านาจการดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษาและการใช้ที่การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 เช่น พ้ืนที่ชลประทานหรือทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
เป็นต้น (ภาคผนวก ก-3) โดยจะต้องด้าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 (1) แนวทางการด้าเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้้า ประกอบด้วย 

 หลักการ 
 การด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้าในทีร่าชพัสดุที่เป็นทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง ที่อยู่ในอ้านาจการดูแลรักษาของกระทรวงการคลังเพ่ือเป็นการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดจากปัญหาภัยแล้งหรือน้้าท่วม  

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพของแหล่งน้้าไม่ให้มีการตื้นเขิน 

 เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งหรือน้้าท่วม  

 วิธีการ 
แหล่งน้้าในที่ราชพัสดุที่เป็นทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง ที่อยู่ใน

อ้านาจดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษาและการใช้ที่การพัสดุ  ฉบับที่ 1  
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

 สถานการณ์ที่ท้าการขุดลอก 

 กรณีปกติเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งหรือน้้าท่วม ใน
สถานการณ์ปกต ิ

 กรณทีี่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน ตามท่ีได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ขุดลอกทางน้้าชลประทานตามข้อ ๒๒ ทวิ หรือขุดดินในที่ราชพัสดุที่
อยู่ในอาณาเขตท่ีผู้ใช้ประโยชน์ครอบครอง ดูแล บ้ารุงรักษาอยู่  เพ่ือจัดท้าเป็นแหล่งน้้า หรือขุดลอกแหล่งน้้าตาม
ข้อ ๒๒ ตรี เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน หรือบรรเทาสาธารณภัย 
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 การจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) 

 จ้าหน่ายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ได้จากที่ราชพัสดุ ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 21 , 22) 

 ตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว้ มีราคาเกินกว่าค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
จ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินให้แก่ทางราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นน้าเงินส่วนที่เกินส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ์ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 ทวิ) 

 น้าไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ข้อ 23-27) 

 (2) ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
  เมื่อปรากฏว่า ที่ราชพัสดุที่เป็นทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน

หลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แห่งใดตื้นเขินและผู้ใช้ที่ราชพัสดุคือกรมชลประทานหรือกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบ
ทางน้้าชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์เห็นสมควรขุดลอกเพ่ือน้าเอากรวด 
หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้น้้าชลประทานที่ตื้นเขินนั้นขึ้นมาบนพื้นดิน เพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด
จากปัญหาภัยแล้ง หรือน้้าท่วม โดยประสงค์จะน้ากรวด หิน ดิน ทรายที่ได้จากการขุดลอกนั้นไปด้าเนินการดังนี ้

 จ้าหน่ายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ได้จากที่ราชพัสดุ ให้ด้าเนินการตามตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 22) 

 ตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว้ มีราคาเกิดกว่าค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
จ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทรายส่วนที่เกินให้แก่ทางราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นน้าเงินส่วนที่เกินส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ์ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 ทวิ) 

 น้าไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ข้อ 23-27) 

   หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะท้าการขุดลอก 

 กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่
เป็นผู้ปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิ์ใช้ที่ราช
พัสดุตามกฎหมายอ่ืน ๆ 

   การส้ารวจแหล่งน้้าที่เหมาะสมที่จะขุดลอก 
      ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ประสานขอหนังสือส้าคัญส้าหรับที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุต่อ กรมธนารักษ์  ธนา
รักษ์พ้ืนที ่หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแล้วแต่กรณี  เพ่ือใช้
ประกอบในการส้ารวจแหล่งน้้า 
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   การจัดท้าโครงการ 
  1. เมื่อส้ารวจได้แหล่งน้้าที่เหมาะสมจะขุดลอก พร้อมออกแบบขุดลอก และให้กรมธนารักษ์  
ธนารักษพ้ื์นที่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแล้วแต่กรณี ตรวจแบบ
แปลน แผนผังการจัดสร้างแหล่งน้้าให้ถูกต้องและปลอดภัยก่อน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
ซึ่งรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 
   (2.1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2.2)  วัตถุประสงค์ 
   (2.3)  เป้าหมาย 
   (2.4)  สถานที่ตั้งแหล่งน้้าที่จะท้าการขุดลอก 
   (2.5)  ออกแบบในการขุดลอก เป็นแบบพิมพ์เขียว ระบุขอบเขต ความกว้าง ความยาว 
 และความลึก 
   (2.6)  ค้านวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดว่าจะได้รับจากการขุดลอก 
   (2.7)  วิธีการที่จะท้าการขุดลอก เช่น ใช้เครื่องจักร หรือแรงานคน 
   (2.8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
   (2.9)  วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก เช่น จ้าหน่ายดินหรือวัสดุ
อ่ืนๆที่ได้จากที่ราชพัสดุ ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที ่1 
ข้อ 21 , 22) , ตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว้ มีราคาเกิดกว่าค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่า
กรวด หิน ดิน ทรายส่วนที่เกินให้แก่ทางราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นน้าเงินส่วนที่เกินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ์ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 ทวิ) หรือ น้าไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ 
(ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ข้อ 23-27) 
   (2.10) ผู้ที่จะด้าเนินการขุดลอก เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้าเนินการด้วยตนเอง     
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ (ใช้เงินงบประมาณหรือไม่ใช้) 
   (2.11)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          การด้าเนินการว่าจ้างขุดลอกทางน้้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จะต้องก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราชพัสดุและก้าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ ว่ า จ้ า งห รื อ
บุคคลภายนอก จากการด้าเนินการดังกล่าวด้วย และจากเงื่อนไขตามข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 เบญจ) 
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   การอนุญาต/เห็นชอบ 
  อธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการ  

 (3) การด้าเนินงานขุดลอก 
            เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว  และแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการรับทราบเพ่ือด้าเนินการขุดลอกต่อไป ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามนัยระเบียบฯ ดังนี้ 

   กรณีขุดลอกเวลาปกติ 
(1)  กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

      (1.1)  กรณีใช้เงินงบประมาณว่าจ้าง 
           ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ กรวด หิน ดิน 
ทราย ที่ได้จากการขุดลอก หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถด้าเนินการได้ดังนี้  

       1. จ้าหน่ายดินหรือวัสดอ่ืุนๆที่ได้จากที่ราชพัสดุ ให้ด้าเนินการตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 21 , 22) 

 2. น้าไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ข้อ 23-27) 
       (1.2)  กรณีไม่ใช้งบประมาณ 
             ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 
คือกรมชลประทานหรือกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบทางน้้าชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บ้ า รุ ง รั ก ษ า 
และใช้ประโยชน์เห็นสมควรขุดลอกเพ่ือน้าเอากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้น้้าชลประทานที่ตื้นเขินนั้นขึ้นมา
บนพ้ืนดิน เพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง หรือน้้าท่วม โดยประสงค์จะน้ากรวด หิน 
ดิน ทรายที่ได้จากการขุดลอกนั้น ไปตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก ถ้ากรวด หิน ดิน ทราย ที่คณะประเมินราคา ตาม
ระเบียบ ข้อ 21 ไดป้ระเมินราคาไว้ มีราคาเกินกว่าค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทรายส่วนที่เกิน 
ให้แก่ทางราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นน้าเงินส่วนที่เกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ์  
(ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 ทวิ) 

 การจ้าหน่าย 
     ในกรณีท่ีจะจ้าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะท้าการรื้อถอน หรือจ้าหน่ายวัสดุที่รื้อถอน
แล้ว หรือจ้าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่จะด้าเนินการจ้าหน่ายแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุ
อ่ืนๆ ที่จะจ้าหน่าย ทั้งนี้กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ช้านาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ และให้ด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 21 , 22) 
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 การควบคุมดูแล 
   การด้าเนินการว่าจ้างขุดลอกทางน้้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุตามระเบียบนี้ 
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ และก้าหนด
เงื่อนไขให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้าง
หรือบุคคลภายนอก จากการด้าเนินการดังกล่าวด้วย และจากเงื่อนไขตามข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 เบญจ) 
 

4.  แนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ไดจ้ากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) 

  การด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้าที่อยู่ในอ้านาจการดูแลรักษา ของกระทรวงมหาดไทย และ
กรมเจ้าท่า การบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) ด้าเนินการได้ดังนี้  

   1) เป็นค่าตอบแทนจากการขุดลอก (ตามนัยข้อ 5 ของระเบียบฯ)  

   2) จ่ายแทนค่าจ้างขุดลอก หากมีส่วนเกินจากค่าจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทน กรวด หิน 
ดิน ทราย คืนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)  

   3) น้าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ  

  การขุดลอกแหล่งน้้าในที่ราชพัสดุอยู่ในอ้านาจการดูแลรักษาของกระทรวงการคลังเช่น พ้ืนที่
ชลประทานหรือทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง การบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการ
ขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) ด้าเนินการได้ดังนี้ 

   1) จ้าหน่ายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ได้จากท่ีราชพัสดุ ให้ด้าเนินการตามตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 22) 

   2) ตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว้ มีราคาเกินกว่าค่าจ้าง ผู้รับจ้าง
ต้องจ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทรายส่วนที่เกินให้แก่ทางราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นน้าเงินส่วนที่เกินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินในนามของกรมธนารักษ์ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ข้อ 22 ทวิ) 

   3) น้าไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ข้อ 23-27) 

  4.1  การบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก กรณีกรมทรัพยากรน้้าตั้งงบประมาณเอง  
   กรมทรัพยากรน้้าเป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้้าต้นทุนสามารถ
ด้าเนินการขุดลอกล้าราง ห้วยหนอง คลอง บึง บาง และแหล่งน้้าอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือเป็นการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
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ขั้นตอนการด้าเนินการของระเบียบนั้น ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3 กรณีกรมทรัพยากรน้้าเป็นเจ้าของ
โครงการ ใช้เงินงบประมาณในการจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามนัยข้อ 7 ของระเบียบ ดังนั้น 
กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถด้าเนินการได้ ดังนี้ 

4.1.1 น้าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
1) ที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ส่วนรวมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น โรงเรียน  

สถานที่ราชการ สนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ ทางสาธารณะ หรืออ่ืน ๆ ที่นายอ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร้องขอ 

   2) ที่สาธารณะกุศล เป็นสถานที่แหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรม ประเพณี วัด มัสยิดหรืออ่ืนๆ   
 ที่นายอ้าเภอหรือ องค์การบริหารปกครองท้องถิน่ร้องขอ 
   3) น้าไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างคันดินรอบแหล่งน้้า เพ่ือประโยชน์ใน
การสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่โครงการ หรือสถานที่ต่างๆ ที่
นายอ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอเป็นต้น  
  4.1.2  การจ้าหน่ายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ได้จากการขุดลอกในที่ราชพัสดุ สามารถด้าเนินการ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 21 , 22)  โดยให้
ค้านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) หลักเกณฑ์การประเมินราคาดินหรือวัสดุ ที่จะจ้าหน่าย    

1.1) ตรวจสอบประเภท หรือ ชนิด ของดินหรือวัสดุทีได้จากการขุดลอก 
1.2) ตรวจสอบคุณสมบัติและชั้นความลึกของดินหรือวัสดุที่ได้จากการขุดลอก และ

ความสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 1.3) ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินรอบๆพ้ืนทีโ่ครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

    -กรณีซ้ือขายที่ดินแบบโอนสิทธิ์ 
   -กรณีซ้ือขายหน้าดินเพียงอย่างเดียว แบบไม่โอนสิทธิ์ 
   1.4) สอบถามราคาประเมินวัสดุ ของส่วนราชการต่างๆ ที่ด้าเนินงานในลักษณะ
เดียวกันกับโครงการนี้ เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานอื่นๆ 
   1.5) ตรวจสอบราคาของกรมทรัพยากรธรณี (ถ้ามี) 
   1.6) ตรวจสอบความต้องการวัสดุในพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
   1.7) ให้ความเป็นธรรมต่อผู้รับจ้าง ที่ต้องรับภาระในการรับซื้อมูลดิน และจัดหา
สถานที่กองมูลดิน ซึ่งอาจมีปริมาณจ้านวนมาก  
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  19 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (2) เกณฑ์การตรวจนับและการควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุ 
  กรมทรัพยากรน้้าในฐานะผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องท้าการตรวจนับและควบคุมการใช้มูลดินที่
ได้จากที่ราชพัสดุโดยการจัดท้าบัญชีคุมยอดมูลดิน ที่จะน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการก่อสร้าง ด้านสาธารณประโยชน์ 
หรือสาธารณกุศล ส่วนที่เหลือจากบัญชี จะจ้าหน่ายให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งราคามูลดิน และจัดหาสถานที่
กองมูลดิน ซึ่งสถานที่กองมูลดินนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ซึ่ง
เกณฑ์การตรวจนับให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็น
เกณฑ์ เอกสารตัวอย่างการคิดราคามูลดินที่จะจ้าหน่ายให้ผู้รับจ้าง (ภาคผนวก ข-1)” 
 4.2  ขั้นตอนการด้าเนินการ 
     ในกรณีกรมทรัพยากรน้้าเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งงบประมาณ และด้าเนินดาร
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ การบริหารจัดการวัสดุ ที่ได้จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน 
ทราย) ด้าเนินการได ้ดังนี้ 
      (1) ขั้นตอนการส้ารวจและออกแบบแหล่งน้้า 

(1.1) เมื่อได้แหล่งน้้าที่เหมาะสมที่จะด้าเนินการโครงการแล้วให้ผู้อ้านวยการส้านัก/  
ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ท้าหนังสือถึง นายอ้าเภอ และองค์การบริหารปกครองท้องถิ่น ขอความ
อนุเคราะห์จัดหาที่ทิ้งดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่เป็นสาธารณกุศลที่มีความต้องการจะพัฒนาหรือต้องการ
แก้ไขปัญหาพ้ืนที่น้้าท่วมเป็นประจ้าหรือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดส้ารวจ และ
เบอร์โทรศัพท์ เป็นผู้ประสานราชการ พร้อมแนบตาราง สถานที่ท้ิงดิน พิกัด ( X , Y )  ที่ตั้ง และขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
เพ่ือให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกข้อมูลตามรายละเอียดต่างๆ ที่เราก้าหนดให้ครบถ้วน และ
ส่งกลับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ภาคผนวก ข.-2) 
        (1.2) ในขั้นตอนการส้ารวจแหล่งน้้า เพ่ือการออกแบบ ให้หัวหน้าชุดส้ารวจที่ได้รับ
มอบหมายน้าหนังสือเรื่องเดิมตามข้อ 1.1 หรือหนังสือที่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเรื่องที่ท้ิงดิน เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดที่ทิ้งดินสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามที่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหา
ไว้ เพ่ือร่วมตรวจสอบ ชื่อสถานที่ทิ้งดิน ต้าแหน่งพิกัด (X,Y)  ขนาดพ้ืนที่(ไร่) และส้ารวจค่าระดับดินเดิมจุดที่ทิ้งดิน 
หาค่าความสูง ค้านวณปริมาณวัสดุดินถม ณ สถานที่นั้น ๆ ตรวจสอบเส้นทาง ระยะทางขนส่งวัสดุจากโครงการถึง
สถานที่ทิ้งดิน จัดท้าบันทึกส่งให้งานออกแบบเขียนแบบแสดงสถานที่ทิ้งดินที่แนะน้า และจัดเก็บเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาและรองรับการตรวจสอบ (ภาคผนวก ข.-3) 

                      (1.3) ขั้นตอนการออกแบบให้น้าค่าพิกัด Plot ในแผนที่ 1 : 50,000  หรือ google  
และลากเส้นตามระยะทางจริงจากโครงการถึงจุดที่ทิ้งดิน (ระยะที่สั้นที่สุด) เพ่ือตรวจสอบหาระยะทางขนส่งวัสดุ 
ประกอบในการจัดท้าประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ (ปร.4 , ปร.5) รวมถึงการจัดท้าราคากลาง และแสดง
ต้าแหน่งที่ทิ้งดิน ลงในแบบแปลน (ภาคผนวก ข.-4)  
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  (2) ขั้นตอนการจัดท้าโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียด
โครงการประกอบด้วย (ภาคผนวก ข.-5) 
   (2.1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2.2)  วัตถุประสงค์ 
   (2.3)  เป้าหมาย 
   (2.4)  สถานที่ตั้งแหล่งน้้าที่จะท้าการขุดลอก 
   (2.5)  ออกแบบในการขุดลอก เป็นแบบพิมพ์เขียว ระบุขอบเขต ความกว้าง ความยาว 
และความลึก 
   (2.6)  ค้านวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดว่าจะได้รับจากการขุดลอก 
   (2.7)  วิธีการที่จะท้าการขุดลอก เช่น ใช้เครื่องจักร หรือแรงานคน 
   (2.8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
   (2.9)  วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอก  
   (2.10) ผู้ที่จะด้าเนินการขุดลอก เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการด้าเนินการด้วยตนเอง     
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ (ใช้เงินงบประมาณหรือไม่ใช้) 
   (2.11)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (3) ขั้นตอนการด้าเนินการขุดลอก 
    เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 

   (3.1) ขัน้ตอนการชี้แจงแบบแปลน ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงการ ควรชี้แจงเรื่องมูลดินที่ได้จากการขุดลอกให้เกิดความเข้าใจในที่ประชุม 
    (3.2) เมื่อได้ผู้รับจ้างที่จะด้าเนินการขุดลอกตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุแล้ว ให้ผู้รับจ้างด้าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานเจ้าของโครงการก้าหนดไว้ โดยให้น้า
กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกน้าไปใช้ประโยชน์ทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ผู้รับจ้าง
ร่วมกับผู้ควบคุมงานส้ารวจสภาพภูมิประเทศ (Take Cross) เพ่ือตรวจสอบปริมาณงานดินขุดในพ้ืนที่โครงการ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานดินทีจ่ะทิ้ง ณ จุดที่ทิ้งดิน  

                (3.3) ขั้นตอนการตรวจรับงาน ให้ผู้ควบคุมงานจัดท้าบันทึกส่งมอบมูลดินให้องค์การ
บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นรับไว้ โดยมีรายละเอียดแสดง ชื่อสถานที่ ขนาดพ้ืนที่ ปริมาณงานดิน ณ จุดๆ นั้น 
รวมถึงภาพถ่ายก่อนด้าเนินการ ขณะด้าเนินการ หลังด้าเนินการ และมีการลงชื่อระหว่าง ผู้ให้มูลดิน ผู้รับมูลดิน 
และพยานในพ้ืนที่ จ้านวน 2 ชุด มอบให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ชุด และเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด 
(ภาคผนวก ข.-6) 
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  4.3  การสูญเสียมูลดินและวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  

       (1)  การชะล้างของฝนหรืออุทกภัย 

                         

 
(2)  การล่วงหล่นจากการขนส่ง 
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       (3)  การยุบตัวของดินเลน  

                  

 
 

       (4)  ผู้รับจ้าง/คนขับรถบรรทุก ลักลอบน้ามูลดินหรือวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้
ด้านอื่นๆ 
     -จ้าหน่าย ขายให้เอกชน 

     -ถมที่ ที่ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจากสถานที่ทิ้งดินตามแบบที่ระบุมี
ระยะทางมากกว่า 

 

5.    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

           (1) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท้าประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) และจัดท้าราคากลาง
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 

 (2)  เพ่ือลดความเสี่ยงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตั้งข้อสังเกต เรื่อง ปริมาณ ต้าแหน่งที่
ทิ้งดิน และระยะทางขนส่ง ที่อาจมีผลท้าให้ราชการเสียประโยชน์ 

 (3)  เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการมูลดินโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า ร้อยละกว่า 90 เป็น
การด้าเนินงานในพ้ืนที่แหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  โดยมี         
ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดูแล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้้า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547  กรณีกรมทรัพยากรน้้าตั้งงบประมาณด้าเนินการเอง การบริหารจัดการ
วัสดุที่ได้จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) ด้าเนินการได้โดยน้าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ  (ได้แก่ ท้า
ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นคันดิน ทางเข้าโครงการ และน้าไปใช้ในที่สาธารณะประโยชน์ สาธารณกุศลเท่านั้น)  
มิได้ก้าหนดให้มีการจ้าหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอกได้ เหมือนกับการขุดลอกแหล่งน้้าในที่ราชพัสดุที่อยู่ในอ้านาจ
การดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง ที่สามารถจ้าหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอกได้ ดังนั้นเพ่ือการให้บริหาร
โครงการเกิดประสิทธิ์ภาพ เกิดความคล่องตัว และ รวดเร็ว เห็นควรให้คณะท้างานจัดท้าหลักเกณฑ์และแนว
ทางการบริหารจัดการมูลดินและทรัพยากรที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้้า/พื้นที่ชุ่มน้้าด้าเนินการดังนี้ 

 6.1 ศึกษาแนวทางการจ้าหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 6.2 ศึกษาแนวทาง การกองเก็บมูลดินในที่เอกชนที่ระยะทางขนส่งใกล้ๆ เพ่ือให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถน้ามูลดินไปพัฒนาในพ้ืนที่ได้ในปีงบประมาณถัดไป โดยผ่านความเห็นชอบจาก นายอ้าเภอ 
และผู้ว่าราชการจังหวัด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  24 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บรรณานุกรม 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย . (2549) แนวทางการด้าเนินการตามนโยบาย การขุดลอกแหล่งน้้ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง. กรุงเทพ : กรมท่ีดิน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2549) มาตรฐานการดูแล รักษาที่สาธารณประโยชน์.  
                   กรุงเทพ :  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้้า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  25 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  26 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก-1 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  27 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  28 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  29 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  30 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก-2 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  31 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  32 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  33 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  34 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  35 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  36 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก-3 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  37 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  38 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  39 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  40 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  41 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  42 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข.-1 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  43 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  44 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  45 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  46 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  47 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  48 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  49 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  50 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  51 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-2 
 

 
 

 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  52 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  53 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-3 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  54 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  55 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  56 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  57 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  58 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  
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คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  59 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  60 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  61 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  
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คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  62 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  63 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  64 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  65 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  
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คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  66 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  67 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  68 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  

 



คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  69 
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า 

 

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน  กรมทรัพยากรน ้า 

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้า  
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