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1. ความเปนมาและสภาพปญหา 

  กรมทรัพยากรนํ้า เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า 
บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐานและถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรนํ้า ทั้งระดับภาพรวม
และระดับลุมนํ้า เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าที่เปนเอกภาพและย่ังยืน  
          กรมทรัพยากรนํ้าอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ และโครงสรางองคกรเพ่ือให
เปนไปตามคําสั่งหัวหนาคะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 46/2560 เรื่องการจัดต้ังสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลง
จากหนวยงานควบคุมกํากับนโยบายดานทรัพยากรนํ้า (Regulator) เปนหนวยงานปฏิบัติดานทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน (Operator) ซึ่งไดดําเนินการจัดทําระเบียนแหลงนํ้า ที่มีรูปทรงปดทุกแหลงนํ้าที่ปรากฏใน
แผนที่มาตรสวน  1 : 50,000 ชุด L7018 รวมถึงแหลงนํ้าสาธารณะอ่ืน ๆ ที่ไมปรากฏในแผนที่ พบวาแหลงนํ้า
ทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 105,671 แหง แบงเปนใชงานได 94,621 แหง และหมดสภาพเสื่อมโทรมไมสามารถ
ใชงานได จํานวน 11,050 แหง แหลงนํ้าที่สามารถใชงานได สามารถแยกตามเอกสารสิทธ์ิและขนาดพ้ืนที่ ดังน้ี 

 1) แหลงนํ้าในที่เอกชน จํานวน  41,704  แหง 
2) แหลงนํ้าสาธารณประโยชน  จํานวน  52,917  แหง โดยพิจารณาแหลงนํ้าที่มีความจําเปนเรงดวน 

ในการปรับปรุงฟนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชประโยชนอยางย่ังยืน จํานวน 36,016 แหง ดังน้ี 
 2.1)  ขนาดพ้ืนที่นอยกวา  10     ไร     จํานวน    17,920    แหง 
 2.2)  ขนาดพ้ืนที่ต้ังแต  10-49    ไร    จํานวน   11,911    แหง 
 2.3)  ขนาดพ้ืนที่ต้ังแต  50-249  ไร     จํานวน        5,596    แหง 
 2.4)  ขนาดพ้ืนที่มากกวา    250  ไร     จํานวน         589     แหง 

           จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าที่ผานมา พบวาวัสดุมูลดินที่ไดจากการขุด
ลอกแหลงนํ้าธรรมชาติมีขีดจํากัดไมสามารถบริหารจัดการมูลดินไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาเหตุมาจากที่ทิ้งดิน
ที่เปนสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลไมเพียงพอ ระยะขนมูลดินจากโครงการไปยังจุดที่ทิ้งดินมีระยะทางไกล 
ทําใหตนทุนในการกอสรางสูงขึ้น ผูรับจางลักลอบนํามูลดินไปขายใหเอกชน ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบต้ัง
ขอสังเกตกรมทรัพยากรนํ้าหลายเรื่อง ทั้งเรื่องปริมาณงานดิน ณ จุดที่ทิ้งดินไมสอดคลองกับปริมาณงานดินขุด การ
นํามูลดินที่ไดจากการขุดลอกไปทิ้งในที่เอกชนหรือในพ้ืนที่ที่ไมใชที่สาธารณประโยชน รวมถึงปญหาเอกสารคําขอ
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ใชมูลดินเพ่ือนําไปใชประโยชนทางราชการ ทั้งในที่สาธารณประโยชน ที่สาธารณกุศลตางๆ ไมครบถวนเปนตน 
และจากผลการประชุมผูบริหารกรมทรัพยากรนํ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสายชล 
ช้ัน ๙ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า (นายเสนห สาธุธรรม) 
และสํานักพัฒนาแหลงนํ้า พิจารณาดําเนินการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางบริหารจัดการมูลดินและ
ทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้าหรือพ้ืนที่ชุมนํ้า ของกรมทรัพยากรนํ้า โดยใหพิจารณาถึงขอกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการไดในการบริหารจัดการมูลดิน เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ โดยกรมทรัพยากรนํ้า แตงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการมูลดินและทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า
หรือพ้ืนที่ชุมนํ้า ของกรมทรัพยากรนํ้า ตามคําสั่งกรมทรัพยากรนํ้า ที่ ๒๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
และไดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมช้ัน ๘/๖ 
อาคาร ๓ TOT โดยมีนายเสนห สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า เปนประธาน สรุปประเด็นปญหาและการ
พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า จากการดําเนินงานของ
กรมทรัพยากรนํ้า สรุปไดดังน้ี   

๑) ปญหาที่ทิ้งดินของโครงการมีไมเพียงพอ 
๒) การจัดหาสถานที่ทิ้งดินในพ้ืนที่สาธารณะ เชน วัด โรงเรียน หรือที่สาธารณะอ่ืน ๆ บางครั้งอาจจะอยู

ไกลพ้ืนที่โครงการ การขนสงไปทิ้งจะมีราคาคางานที่สูงขึ้นตามระยะทางการขนสง หรือแมกระทั่งหากมีพ้ืนที่สาธารณะ
ที่อยูใกลก็จะมีพ้ืนที่ไมเพียงพอกับปริมาณดินขุดที่มีจํานวนมาก  

๓) ไมมีพ้ืนที่เก็บกองมูลดิน 
๔) ผูรับจางไมอยากนํามูลดินไปทิ้งในระยะทางไกล ๆ 
๕) ผูรับจาง ลักลอบขนยายมูลดินและทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกออกมาจําหนาย  
๖)  ผูรับจาง ลักลอกขนยายมูลดินมาถมใหกับที่ดินของเอกชนโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๗) สภาพดินที่ขุดไดบางสวนมีสภาพเปนดินเลน การขนยายมูลดินไปทิ้งกระทําไดยากลําบากเน่ืองจาก

ดินเลนดังกลาวจะไหลเปรอะเปอนไปตามถนน และอาจเกิดอันตรายกับประชาชนในพ้ืนที่ได จึงตองจัดหาสถานที่
ทิ้งดินบริเวณขางโครงการ เพ่ือเปนการลดปญหาดังกลาวและเกิดประโยชนสูงสุดกับโครงการ เน่ืองจากประหยัด
คาขนสง  

๘) ในกรณีที่ทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกเปนทราย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลดิน ทําใหเกิดการลักลอบขน
ยายของผูรับจางและราษฎรในพ้ืนที่ออกมาจําหนาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๙) กรณีที่ทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกเปนไมเน้ือแข็งที่คงสภาพเปนทอนซุง ซึ่งมีมูลคาสูง ทําใหเกิด
การลักลอบขนยายของผูรับจางออกมา โดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑๐) เกิดการขัดแยงในการบริหารจัดการมูลดิน ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับการจําหนาย
หลังจากที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค สงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล 
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๑๑) การจัดทําโครงการจําหนายมูลดินจําเปนตองมีความพรอมในเรื่องแบบแปลนโครงการ รายละเอียด
ของปริมาณงานดินโดยจะตองแยกสวนของมูลดินที่นําไปใชในการกอสราง มูลดินสวนที่นําไปถมที่สาธารณะ และ
มูลดินสวนที่เหลือจะนําไปจําหนายวามีปริมาณเทาไร การดําเนินโครงการจะตองจัดทําทั้งแบบแปลนและประมาณ
ราคาใหแลวเสร็จ เพ่ือนํารายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบใน
การจําหนายมูลดินที่เหลือจากการกอสราง การนําไปใชสาธารณประโยชน การจัดทําโครงการจะตองมีแผนงานที่
ชัดเจน และตองใชระยะเวลามากพอสมควรในการจัดเตรียมแบบแปลนกอสรางรวมทั้งความพรอมพ้ืนที่โครงการ 

๑๒) การกําหนดราคามูลดิน (ประเมินราคา) เพ่ือจําหนายนอกจากใชราคาประเมินของหนวยงานราชการแลว 
คณะกรรมการกําหนดราคามูลดินควรตองสืบราคาการซื้อขายตามทองตลาดในเขตพ้ืนที่วามูลดินราคาเชิงพาณิชย 
สูง หรือตํ่า อยางไร เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดราคามูลดินใหถูกตองเหมาะสม เปนการปองกันไมใหเปนขอ 
สังเกตหรือเกิดขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบในภายหลัง 

๑๓) การจัดทําโครงการพัฒนาแหลงนํ้าที่กรมทรัพยากรนํ้าเขาไปดําเนินการ จะเปนพ้ืนที่สาธารณะประโยชน 
(นสล.) ซึ่งแตกตางจากของหนวยงานกรมชลประทาน ที่พ้ืนที่โครงการน้ันอยูในที่ราชพัสดุ จึงเสนอใหศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ดินใหละเอียด ครอบคลุม เชน การขอใชที่สาธารณประโยชน (นสล.) อํานาจการพิจารณาอนุญาตเปน
อํานาจของใคร  มีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง รวมทั้งวิธีการขั้นตอนดําเนินงานอยางไร 

๑๔) ใหดําเนินการตามคูมือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุมูลดินและทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า
หรือพ้ืนที่ชุมนํ้าของกรมทรัพยากรนํ้า ตามที่กรมทรัพยากรนํ้า ไดอนุมัติไว และนํามาทบทวนปรับปรุงใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พรอมทั้งใหรวบรวมระเบียบขอกฎหมายอ่ืนๆ ใหครบถวน 

2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพ่ือทบทวนแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ไดจากการขุดลอก โครงการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟู
แหลงนํ้า ของกรมทรัพยากรนํ้า 
 2.2 ใชเปนคูมือแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้า ในการบริหารจัดการมูล
ดิน และเพ่ือเสริมสรางความเขาใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ขอระเบียบ และขอกฎหมาย สามารถวางแผนจัดทํา
โครงการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงนํ้า ไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

3. กฎหมายและขอระเบยีบที่เก่ียวของ  
          กฎหมายและขอระเบียบที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ไดจากการขุดลอกโครงการพัฒนา 
อนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า มดัีงน้ี 
 3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกีารขดุลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน พ.ศ. 2547 
           การดําเนินการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน (หวย หนอง คลอง บึง ลํานํ้า และแมนํ้า) ที่อยูใน
อํานาจการดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการขุดลอก
แหลงนํ้าสาธารณประโยชน พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ก-1) โดยจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1) แนวทางการดําเนนิการตามนโยบายขดุลอกแหลงน้าํ ประกอบดวย 
(1) หลกัการ 

 การดําเนินการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ อ ยู ใน อํานาจการดูแลรักษาของ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเปนการแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ในพ้ืนที่ 

(2) วัตถุประสงค 
- เพ่ือฟนฟูสภาพของแหลงนํ้าไมใหมีการต้ืนเขิน 
- เพ่ือใหการคมนาคมทางนํ้าสะดวก 
- เพ่ือเปนแหลงกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง 
- เพ่ือใหเกิดการระบายนํ้าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน 
- เพ่ือเปนการปองกันนํ้าทวม   

(3) วิธีการ 
  แหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการขุด
ลอกโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน พ.ศ. 2547 

(4) สถานการณทีท่าํการขดุลอก 
- กรณีปกติ เพ่ือเปนการแกไขหรือปองกันในสถานการณปกติ 
- กรณีจําเปนเรงดวน เพ่ือเปนการแกไขหรือปองกันภัยพิบัติโดยเรงดวน 

(5) การจัดการวัสดทุี่ไดจากการขุดลอก (กรวด หิน ดนิ ทราย) 
- ใหเปนคาตอบแทนจากการขดุลอก 
- จายแทนคาจางขุดลอก หากมสีวนเกินจากคาจางตองจายคาตอบแทน กรวด หิน ดินทราย 

คืนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
- นําไปเปนประโยชนของทางราชการ 

 2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
                 แหลงน้ําสาธารณประโยชน  หมายความวา ลําราง หวย หนอง คลอง บึง บางและแหลงน้ําอ่ืน ๆ 
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงนานนํ้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยพระพุทธศักราช 
2456 (ตามนัยขอ 4 ของระเบียบฯ) หนวยงานเจาของโครงการที่จะทําการขุดลอก ประกอบดวย อําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ตามนัยขอ 4 ของระเบียบฯ) และหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ (ตามนัยขอ 7 
ของระเบียบฯ) จะตองทําการสํารวจแหลงนํ้าที่เหมาะสม และดําเนินการดังน้ี 

       2.1) การจัดทาํโครงการ 
             (1) เมื่อสํารวจไดแหลงนํ้าที่เหมาะสมจะขุดลอกแลว ใหอําเภอหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทําการสํารวจขอบเขต ปกแนวเขตแหลงนํ้าน้ันใหชัดเจน ถาแหลงนํ้ามีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) 
ใหยึดถือแนวเขตตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงน้ัน (ตามนัยขอ 5 ของระเบียบฯ) 
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  (2) หนวยงานเจาของโครงการ จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งรายละเอียดของโครงการประกอบดวย 
   - หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   - วัตถุประสงค 
    - เปาหมาย 
   - สถานที่ต้ังแหลงนํ้าที่จะทําการขุดลอก 
   - ออกแบบในการขุดลอก เปนแบบพิมพเขียว ระบุขอบเขต ความกวาง ความยาว และความลึก 
   - คํานวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดวาจะไดรับจากการขุดลอก 
   - วิธีการที่จะทาํการขุดลอก เชน ใชเครื่องจักร หรือแรงงานคน 
   - ระยะเวลาในการขุดลอก 
   - วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก เชน ใหเปนคาตอบแทนจากการขุด
ลอก (ตามนัยขอ 5 ของระเบียบฯ) จายแทนคาจาง หรือใหเปนประโยชนของทางราชการ (ตามนัยขอ 6 ของระเบียบฯ) 
   - ผูที่จะดําเนินการขุดลอก เชน หนวยงานเจาของโครงการดําเนินการดวยตนเอง จัด
จางตามระเบียบพัสดุฯ (ใชเงินงบประมาณหรือไมใช) หรอืใหประชาชน เอกชน ที่ขุดลอก นํากรวด หิน ดิน ทราย 
ไปเปนคาตอบแทน (ตามนัยขอ 5 ขอ 6 ของระเบียบฯ) 
   - ผูรับผิดชอบโครงการ (ตัวอยางโครงการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0511.3/ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548) 
 2.2) การยื่นความประสงคขอขุดลอก 
  (1) หนวยงานเจาของโครงการย่ืนความประสงคขอขุดลอก โดยย่ืนพรอมโครงการตอผูวา
ราชการจังหวัด ผานทางสํานักงานที่ดินจังหวัด 
  (2) สํานักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบโครงการที่หนวยงานย่ืนขอขุดลอกวาถูกตองครบถวนตาม
ระเบียบฯ หรือไม อยางไร 
  (3)  เมื่อหลกัฐานครบถวนถูกตองแลว สาํนักงานที่ดินจังหวัดสรุปเสนอผูวาราชการจังหวัด 
เพ่ือขอความเห็นชอบ (กรมทีดิ่นเปนเจาของเรื่องในการปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว 3363  ลงวันที ่6 ตุลาคม 2546) 
       2.3) การอนญุาต/เห็นชอบ 
                               ผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการ ถือวาเปนการอนุญาตใหขุดลอกตามโครงการที่เสนอ
ได พรอมกําหนดเง่ือนไขใหผูขุดลอกถือปฏิบัติ เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได  (ตามนัยขอ 9 ของระเบียบฯ) 

           3) ขั้นตอนการดาํเนินการขดุลอก  
                    เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแลว สํานักงานที่ดินจังหวัดแจงใหหนวยงานเจาของโครงการ
รับทราบ เพ่ือดําเนินการขุดลอกตอไป ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามระเบียบฯ ดังน้ี 
                   3.1) กรณีขดุลอกเวลาปกต ิ  
 (1) กรณีมผีูแจงความประสงคจะขุดลอก 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            - เมื่อหนวยงานเจาของโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหประกาศ
หาผูประสงคที่จะทําการขุดลอก มีกําหนดไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศ 
            - เมื่อไดผูประสงคจะขุดลอกแลว ใหทําการขุดลอกตามเง่ือนไขที่ผูวาราชการจังหวัด และ
หนวยงานเจาของโครงการกําหนด โดยใหนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนคาตอบแทนจากการ       
ขุดลอก กรณีน้ีไมใชเปนเรื่องของการจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ แตเปนเรื่องที่หนวยงานเจาของโครงการใหผูที่ประสงค
จะขุดลอกแหลงนํ้าฯ โดยใหนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนคาตอบแทนในการขุดลอก ไมใชเปนการ
ตีราคาหรือคิดคาจาง (ตามนัยขอ 5 ของระเบียบฯ) 
 (2) กรณีหนวยงานเจาของโครงการจางตามระเบียบพัสดุฯ 
   (2.1)  กรณีใชเงินงบประมาณวาจาง 
    - ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ หรือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการทองถิ่น 
    - กรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก หนวยงานเจาของโครงการ สามารถ
นําไปเปนประโยชนของทางราชการได (ตามนัยขอ 6 ของระเบียบฯ) 
        (2.2)  กรณีไมใชงบประมาณ 
    - ใหถือปฏิบั ติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการทองถิ่น 
    - คาจาง ใหจายเปนกรวด  หิน ดิน ทราย แทนเงินงบประมาณ 
    - การตีราคาคาจาง หนวยงานเจาของโครงการกําหนดคาจางเปนจํานวนเงิน ตาม
อํานาจหนาที่ เพ่ือเปนสิ่งที่จะเปรียบเทียบปริมาณ กรวด หิน ดิน ทราย ที่จะจายแทนคาจาง 
    - การตีราคากรวด หิน ดิน ทราย ไปจายเปนคาจาง ใหคิดตามราคาคาตอบแทนใน
การอนุญาต ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในบัญชีคาตอบแทนทายประมาณกฎหมายที่ดิน  โดย
อนุโลม (ไมเกินลูกบาศกเมตรละ 28 บาท) 
    - ใหนําคาจางหักลบกับราคากรวด หิน ดิน ทราย หากกรวด หิน ดิน ทราย มีมูลคา
มากกวาคาจาง ใหผูขุดลอกจายเงินคากรวด หิน ดิน ทราย สวนที่เกินคืนใหทางราชการเงินน้ันตกเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นน้ัน (ตามนัยขอ 6 ระเบียบฯ) 
            3.2) กรณีขดุลอกจําเปนเรงดวน 
                  ใหหนวยงานเจาของโครงการทําการจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ไปพลางกอนแลวรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบภายใน 15 วัน นับแตวันวาจาง กลาวคือ ตองมีการจัดทําโครงการเสนอผูวาราชการจังหวัด พรอมรายละเอียด
ในการวาจาง การขุดลอก กรณีจําเปนเรงดวนน้ี ตองถือปฏิบัติตามนัยขอ 6 และขอ 8 ของระเบียบฯ เน่ืองจากเรงดวนไม
สามารถที่จะรอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดหรือไมสามารถประกาศหา    ผูแจงความประสงคตามนัยขอ 5 ได จึง
ตองจัดจางตามนัยขอ 6 ไปพลางกอน แลวจึงรายงานผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ (ตามนัยขอ 8 ของระเบียบฯ) 
            3.3) การควบคุมดแูล 
                  นายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนผูรับผิดชอบในการดูแลใหการขุดลอก
เปนไปตามเง่ือนไข (ตามนัยขอ 10 ของระเบียบฯ) 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการขุดลอก 

แหลงน้ําสาธารณประโยชน ที่อยูในอํานาจดแูลรกัษาของกระทรวงมหาดไทย 

สํารวจแหลงน้าํ 

ที่เหมาะสมที่จะทําการขุดลอก 
(โดยอําเภอหรือองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น) หรือ
หนวยราชการอ่ืน 

จัดทาํโครงการ 

เสนอขอความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัด

(ผานสํานักงานที่ดิน
จังหวัด) 

วิธีการดําเนนิการขดุลอก 

1. ประกาศเชิญชวนใหเอกชน
มาขุดลอก 

2. จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 

1.หากประกาศเชญิชวน(15)วัน 
อําเภอ หรือ อปท.เจาของ

โครงการประกาศไมถือเปนการ
จัดจาง ผูขุดลอก นํากรวด หิน 

ดิน ทราย ไปเปนคาตอบแทนได 

2. หากเปนการจัดจาง 

ตามระเบียบพัสดุฯ ตอง
ระบุวิธีการจัดการกับวัสดุ
ที่ไดจากการขดุลอก จํานวน

วัสดุที่คาดวาจะไดรับ 

การควบคุมดแูล 

 

เจาของโครงการ

ควบคุมดูแลการขุดลอก 

การตรีาคา 

กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได
จากการขุดลอก ตามนัย

มาตรา 9 ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

รายงาน 

ผลการดําเนินงาน ตาม
โครงการตอกระทรวงมหาดไทย
โดยดวนภายใน 30 วัน นับแต

วันขุดลอก 

หมายเหต ุถือปฏิบัติตาม
ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแหลงนํ้า

สาธารณประโยชนที่ต้ืน
เขิน พ.ศ.2547 

การจัดเกบ็คาตอบแทน 

ที่เกินจากคาจาง ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดเก็บ  

สวนเงินไดตกเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       3.2 พระราชบญัญตักิารเดนิเรือในนานน้าํไทย พ.ศ. 2456 
              ดวยกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี มีคําสั่ง ที่ 498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 อธิบดี
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ในฐานะ”เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตในการขุดลอก กรณีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย
หรือภัยแลง และการขุดลอกแหลงนํ้าหรือนานนํ้าไทยที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
ใหปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547  เรื่องแนวทาง
การดําเนินงานเกี่ยวกับ หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ ที่ชายทะเล และแมนํ้า ตามมาตรา 120 แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 (ภาคผนวก ก-2) โดยจะตองดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
               1) แนวทางการดําเนนิการตามนโยบายขดุลอกแหลงน้าํ ประกอบดวย 

• หลกัการ 
 การขุดลอกแหลงนํ้าหรือนานนํ้าไทยที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกรมการขนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี เพ่ือเปนการแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนที่ 

• วัตถุประสงค 
- เพ่ือฟนฟูสภาพของแหลงนํ้าไมใหมีการต้ืนเขิน 
- เพ่ือใหการคมนาคมทางนํ้าสะดวก 
- เพ่ือเปนแหลงกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง 
- เพ่ือใหเกิดการระบายนํ้าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน 
- เพ่ือเปนการปองกันนํ้าทวม   

• วิธีการ 
  แหลงนํ้าหรือนานนํ้าไทย ที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ขุด
ลอกโดยปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547  

• สถานการณทีท่าํการขดุลอก 
- กรณีปกติ เพ่ือเปนการแกไขหรือปองกันในสถานการณปกติ 
- กรณีจําเปนเรงดวน เพ่ือเปนการแกไขหรือปองกันภัยพิบัติโดยเรงดวน 

• การจัดการวัสดทุี่ไดจากการขุดลอก (กรวด หิน ดนิ ทราย) 
- ใหเปนคาตอบแทนจากการขดุลอก 
- จายแทนคาจางขุดลอก หากมีสวนเกินจากคาจางตองจายคาตอบแทน กรวด หิน ดิน ทราย 

คืนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
- นําไปเปนประโยชนของทางราชการ 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 ดวยกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีมีคําสั่ง ที่ 498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 
อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี  ในฐานะ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย        
พระพุทธศักราช 2456 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหทําการขุดลอก กรณีเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง 

 •  หนวยงานเจาของโครงการที่จะทําการขดุลอก 
- อําเภอ 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

 •  การสาํรวจแหลงน้าํที่เหมาะสมที่จะขดุลอก 
  สํานักงานการขนสงทางนํ้าสาขาฯ ทําการสํารวจแหลงนํ้าตามอํานาจหนาที่ 

 •  การจัดทําโครงการ 
(1)  เมื่อสํารวจไดแหลงนํ้าที่เหมาะสมจะขุดลอกแลว สํานักงานการขนสงทางนํ้าสาขาฯ ทําการ 

สํารวจขอบเขต ปกแนวเขตแหลงนํ้าน้ันใหชัดเจน พรอมออกแบบขุดลอก (ตามนัยขอ 1 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547) 

(2)  หนวยงานเจาของโครงการ จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด  
ซึ่งรายละเอียดของโครงการประกอบดวย 
   (2.1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2.2)  วัตถุประสงค 
   (2.3)  เปาหมาย 
   (2.4)  สถานทีต้ั่งแหลงนํ้าที่จะทําการขุดลอก 
   (2.5)  ออกแบบในการขุดลอก เปนแบบพิมพเขียว ระบุขอบเขต ความกวาง ความยาว และความลึก 
   (2.6)  คํานวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดวาจะไดรับจากการขุดลอก 
   (2.7)  วิธีการที่จะทําการขุดลอก เชน ใชเครือ่งจักร หรือแรงงานคน 
   (2.8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
   (2.9)  วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก เชน ใหเปนคาตอบแทนจากการ
ขุดลอก (ตามนัยขอ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547)  
จายแทนคาจาง  หรือใหเปนประโยชนของทางราชการ (ตามนัยขอ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่    
มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่  11 กุมภาพันธ 2547) 
   (2.10) ผูที่จะดําเนินการขุดลอก เชน หนวยงานเจาของโครงการดําเนินการดวยตนเอง     จัด
จางตามระเบียบพัสดุฯ (ใชเงินงบประมาณหรือไมใช) หรือใหประชาชน เอกชน ที่ขุดลอกนํากรวด หิน ดิน ทราย ไปเปน
คาตอบแทน (ตามนัยขอ 5 ขอ 6 ของระเบียบฯ) 
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สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   (2.11) ผูรับผิดชอบโครงการ 
    (ตัวอยางโครงการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0511.3/ว 
928  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548) 

 •  การอนญุาต/เหน็ชอบ 
  ผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการ และออกใบอนุญาตขุดลอกรองนํ้าทางเรือเดินฯ ถือวา
เปนอนุญาตใหขุดลอกตามโครงการที่เสนอได พรอมกําหนดเง่ือนไขใหผูขุดลอกถือปฏิบัติ เพ่ือปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ได 

3) การดาํเนินงานขุดลอก 
   เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแลว  สํานักงานที่ดินจังหวัดใหหนวยงานเจาของ โครงการรับทราบ
เพ่ือดําเนินการขุดลอกตอไป ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามนัยระเบียบฯ ดังน้ี 

 •  กรณีขดุลอกเวลาปกต ิ
(1) กรณีมีผูแจงความประสงคจะขดุลอก 

- เมื่อหนวยงานเจาของโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหประกาศ 
หาผูประสงคที่จะทําการขุดลอก มีกําหนดไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศ 

- เมื่อไดผูประสงคจะขุดลอกแลว ใหทําการขุดลอกตามเง่ือนไขที่ผูวาราชการจังหวัด และ
หนวยงานเจาของโครงการกําหนด โดยใหนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนคาตอบแทนจากการ
ขุดลอก กรณีน้ีไมใชเปนเรื่องของการจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ แตเปนเรื่องที่หนวยงานเจาของโครงการใหผูที่
ประสงคจะขุดลอกชวยขุดลอก ไมใชเปนการตีราคาหรือคิดคาจาง (ตามนัยขอ 2 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547) 
  (2)  กรณหีนวยงานเจาของโครงการจัดจางตามระเบยีบพสัดุฯ 
     (2.1)  กรณีใชเงินงบประมาณวาจาง 
            - ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุหรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการทองถิ่น 
              - กรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก หนวยงานเจาของโครงการสามารถ
นําไปเปนประโยชนของทางราชการได  (ตามนัยขอ 6 ของระเบียบฯ) 
     (2.2)  กรณีไมใชงบประมาณ 
       - ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการทองถิ่น 
       - คาจาง ใหจายเปนกรวด หิน ดิน ทราย แทนเงินงบประมาณ 
       - การตีราคาคาจาง หนวยงานเจาของโครงการกําหนดคาจางเปนจํานวนเงิน ตาม
อํานาจหนาที่ เพ่ือเปนสิ่งที่จะเปรียบเทียบปริมาณ กรวด หิน ดิน ทราย ที่จะจายแทนคาจาง 
       - การตีราคากรวด หิน ดิน ทราย ไปจายเปนคาจาง ใหคิดตามราคาคาตอบแทนใน
การอนุญาต ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดินโดย
อนุโลม (ไมเกินลูกบาศกเมตรละ 28 บาท) 
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       - ใหนําคาจางหักกลบกับราคากรวด หิน ดิน ทราย หากกรวด หิน ดิน ทราย มี
มูลคามากกวาคาจาง ใหผูขุดลอกจายเงินคากรวด หิน ดิน ทราย สวนที่เกินคืนใหทางราชการเงินน้ันตกเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน (ตามนัยขอ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495    
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547) 

4) คาตอบแทน 
 ใหคิดตามราคาคาตอบแทนในการอนุญาตตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดินในบัญชี
คาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน (บัญชีไมเกินลูกบาศกเมตรละ 28 บาท)  
 (ตามนัยขอ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2547) 

 •  การควบคุมดแูล 
  นายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ ตองเปนผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลใหการขุดลอกเปนไปตามเง่ือนไข และหลักเกณฑทายคําสั่งกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
ที่ 498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 (ตามนัยขอ 3 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0511.3/ว 495 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547) 

 • การรายงานผลการดําเนนิการ 
  ใหจังหวัดรายงานตอกระทรวงมหาดไทยทราบโดยดวน  (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 และดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 1533 ลงวันที่     
24 พฤษภาคม 2548) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการขุดลอก 

นานน้ําที่อยูในอํานาจดแูลรักษาของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

สํารวจแหลงน้าํ 

ที่เหมาะสมที่จะทําการขุดลอก
(โดยสํานักงานขนสงทางนํ้า
และพาณิชยนาวี สาขา) หรือ

หนวงราชการอ่ืน 

จัดทาํโครงการ 

เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัด(ผาน
สํานักงานที่ดินจังหวัด) 

วิธีการขดุลอก 

1.ประกาศเชิญชวนใหเอกชนมา
ขุดลอก หรือ 

2. จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 

1.หากประกาศเชญิชวน(15)วัน 

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูประกาศ
ไมถือเปนการจัดจาง ผูขุดลอก 

นํากรวด หิน ดิน ทราย ไปเปน
คาตอบแทนได 

2. หากเปนการจัดจาง 

ตามระเบียบพัสดุฯ ตอง
ระบุวิธีการจัดการกับวัสดุที่
ไดจากการขุดลอก จํานวน

วัสดุที่คาดวาจะไดรับ 

การควบคุมดแูล 

เจาของโครงการ
ควบคุมดูแลการขุดลอก 

หมายเหตุ ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 

มท  0511.3/ว 495 ล งวัน ที่ 

11 กุมภาพันธ 2547 

การตรีาคา 

กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได
จากการขุดลอก ตามนัย

มาตรา 9 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน 

รายงาน 

ผลการดําเนินการ ตาม
โครงการตอกระทรวงมหาดไทย
โดยดวนภายใน 30 วัน นับแต

วันขุดลอก 

การจัดเกบ็คาตอบแทน 

ที่เกินจากคาจาง ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดเก็บ 

สวนเงินไดตกเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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3.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใชที่การพัสดุ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
 การขุดลอกแหลงนํ้าในที่ราชพัสดุอยูในอํานาจการดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใชที่การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 เชน พ้ืนที่ชลประทานหรือทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
เปนตน (ภาคผนวก ก-3) โดยจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 3.3.1 แนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงั วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา
และการใชทีก่ารพสัดุ ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2546 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2549 
 1) การดาํเนนิการตามนโยบายขดุลอกแหลงน้าํ ประกอบดวย 

(1) หลกัการ 
 การดําเนินการขุดลอกแหลงนํ้าในที่ราชพัสดุที่เปนทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง ที่อยูในอํานาจการดูแลรักษาของกระทรวงการคลังเพ่ือเปนการปองกันหรือบรรเทาสาธารณ
ภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลงหรือนํ้าทวม  

(2) วัตถุประสงค 
- เพ่ือฟนฟูสภาพของแหลงนํ้าไมใหมีการต้ืนเขิน 
- เพ่ือปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลงหรือนํ้าทวม  

(3) วิธีการ 
แหลงนํ้าในที่ราชพัสดุที่เปนทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

ที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใชที่การพัสดุ  ฉบับที่ 
1  พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

(4) สถานการณทีท่าํการขดุลอก 
- กรณีปกติเพ่ือปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลงหรือนํ้าทวม ใน

สถานการณปกติ 
- กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ตามที่ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด

กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด ใหขุดลอกทางนํ้าชลประทานตามขอ ๒๒ ทวิ หรือขุดดินในที่ราชพัสดุที่
อยูในอาณาเขตที่ผูใชประโยชนครอบครอง ดูแล บํารุงรักษาอยู  เพ่ือจัดทําเปนแหลงนํ้า หรือขุดลอกแหลงนํ้าตามขอ 
๒๒ ตรี เพ่ือประโยชนในการปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัย 

(5) การจัดการวัสดทุี่ไดจากการขุดลอก (กรวด หิน ดนิ ทราย) 
- จําหนายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ไดจากที่ราชพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ขอ 21 , 22) 
- ตีราคาเปนคาจางขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว มีราคาเกินกวาคาจาง ผูรับจางตอง

จายเงินคากรวด หิน ดิน ทราย สวนที่เกินใหแกทางราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปน
รายไดแผนดินในนามของกรมธนารักษ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ขอ 22 ทวิ) 

- นําไปใชประโยชนแกทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ขอ 23-27) 
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 2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 เมื่อปรากฏวา ที่ราชพัสดุที่เปนทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ แหงใดต้ืนเขินและผูใชที่ราชพัสดุคือกรมชลประทานหรือกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบทางนํ้า
ชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชนเห็นสมควรขุดลอกเพ่ือนําเอากรวด หิน ดิน 
ทราย ที่ทับถมอยูใตนํ้าชลประทานที่ต้ืนเขินน้ันขึ้นมาบนพ้ืนดิน เพ่ือปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจาก
ปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม โดยประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกน้ันไปดําเนินการดังน้ี 

- จําหนายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ไดจากที่ราชพัสดุ ใหดําเนินการตามตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ขอ 22) 

- ตีราคาเปนคาจางขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว มีราคาเกิดกวาคาจาง ผูรับจางตอง
จายเงินคากรวด หิน ดิน ทรายสวนที่เกินใหแกทางราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปน
รายไดแผนดินในนามของกรมธนารักษ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ขอ 22 ทวิ) 

- นําไปใชประโยชนแกทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ขอ 23-27) 

 •  หนวยงานเจาของโครงการที่จะทําการขดุลอก 
- กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐที่

เปนผูปกครอง ดูแลหรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลที่มีสิทธ์ิใชที่ราช
พัสดุตามกฎหมายอ่ืน ๆ 

 •  การสาํรวจแหลงน้าํที่เหมาะสมที่จะขดุลอก 
  ผูขอใชที่ราชพัสดุ ประสานขอหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุตอ กรมธนา
รักษ  ธนารักษพ้ืนที่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแลวแตกรณี  เพ่ือ
ใชประกอบในการสํารวจแหลงนํ้า 

 •  การจัดทําโครงการ 
  (1) เมื่อสํารวจไดแหลงนํ้าที่เหมาะสมจะขุดลอก พรอมออกแบบขุดลอก และใหกรมธนารักษ  
ธนารักษพ้ืนที่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแลวแตกรณี ตรวจแบบ
แปลน แผนผังการจัดสรางแหลงนํ้าใหถูกตองและปลอดภัยกอน 

 (2) หนวยงานเจาของโครงการ จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด  
ซึ่งรายละเอียดของโครงการประกอบดวย 
   (2.1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2.2)  วัตถุประสงค 
   (2.3)  เปาหมาย 
   (2.4)  สถานทีต้ั่งแหลงนํ้าที่จะทําการขุดลอก 
   (2.5)  ออกแบบในการขุดลอก เปนแบบพิมพเขียว ระบุขอบเขต ความกวาง ความยาว และความลึก 
   (2.6)  คํานวณปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดวาจะไดรับจากการขุดลอก 
   (2.7)  วิธีการที่จะทําการขุดลอก เชน ใชเครือ่งจักร หรือแรงานคน 
   (2.8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
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   (2.9)  วิธีการจัดการกรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก เชน จําหนายดินหรือวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ไดจากที่ราชพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 
ขอ 21 , 22) , ตีราคาเปนคาจางขุดลอก หากมีการประเมินราคาไว มีราคาเกิดกวาคาจาง ผูรับจางตองจายเงินคา
กรวด หิน ดิน ทรายสวนที่เกินใหแกทางราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปนรายได
แผนดินในนามของกรมธนารักษ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ขอ 22 ทวิ) หรือ นําไปใชประโยชนแกทางราชการ 
(ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ขอ 23-27) 
   (2.10) ผูที่จะดําเนินการขุดลอก เชน หนวยงานเจาของโครงการดําเนินการดวยตนเอง     
จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ (ใชเงินงบประมาณหรือไมใช) 
   (2.11)  ผูรับผดิชอบโครงการ 
            การดําเนินการวาจางขุดลอกทางนํ้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุตามระเบียบน้ี ผูใช
ที่ราชพัสดุจะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราชพัสดุและกําหนดเง่ือนไข
ใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหายและวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือ
บุคคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย และจากเง่ือนไขตามขางตนใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ขอ 22 เบญจ) 

  •  การอนญุาต/เหน็ชอบ 
  อธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการ  
 3) การดําเนนิงานขดุลอก 
     เมื่ออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแลว  และแจงใหหนวยงานเจาของ 
โครงการรับทราบเพ่ือดําเนินการขุดลอกตอไป ซึ่งมีแนวทางขุดลอกตามนัยระเบียบฯ ดังน้ี 

  •  กรณีขดุลอกเวลาปกต ิ
(1) กรณหีนวยงานเจาของโครงการจัดจางตามระเบียบพสัดฯุ 

   (1.1) กรณีใชเงินงบประมาณวาจาง 
     ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจาก
การขุดลอก หนวยงานเจาของโครงการสามารถดําเนินการไดดังน้ี  
     - จําหนายดินหรือวัสดุอ่ืนๆที่ ไดจากที่ราชพัสดุ ใหดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ขอ 21 , 22) 
     - นําไปใชประโยชนแกทางราชการ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1  ขอ 23-27) 
   (1.2) กรณีไมใชงบประมาณ 
   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ผูใชที่ราชพัสดุ คือกรมชลประทาน 
หรือกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบทางนํ้าชลประทาน มาดูแลบํารุงรักษา และใชประโยชนเห็นสมควรขุดลอกเพ่ือ
นําเอากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยูใตนํ้าชลประทานที่ต้ืนเขินน้ันขึ้นมาบนพ้ืนดิน เพ่ือปองกัน หรือบรรเทาสาธารณ
ภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม โดยประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกน้ัน ไปตีราคาเปน
คาจางขุดลอก ถากรวด หิน ดิน ทราย ที่คณะประเมินราคา ตามระเบียบ ขอ 21 ไดประเมินราคาไว มีราคาเกินกวา
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คาจาง ผูรับจางตองจายเงินคากรวด หิน ดิน ทรายสวนที่เกินใหแกทางราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงิน
สวนที่เกินสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของกรมธนารักษ (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ขอ 22 ทวิ) 

• การจําหนาย 
      ในกรณีที่จะจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอน หรือจําหนายวัสดุที่
รื้อถอนแลว หรือจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหผูใชที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการจําหนาย
แตงต้ังคณะกรรมการ มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง วัสดุที่รื้อถอน ตนไม 
ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่จะจําหนาย ทั้งน้ีกรรมการอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเกี่ยวกับการ
ประเมินอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง ตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ และใหดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 1 ขอ 21 , 22) 

• การควบคุมดูแล 
   การดําเนินการวาจางขุดลอกทางนํ้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุตามระเบียบน้ี 
ผูใชที่ราชพัสดุจะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราชพัสดุและกําหนด
เง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจาง
หรือบุคคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย และจากเง่ือนไขตามขางตนใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบฯ ฉบับที่ 2  ขอ 22 เบญจ) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการขุดลอก 

แหลงน้ําในที่ราชพัสดุ ที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง 

สํารวจแหลงน้าํ 

ที่เหมาะสมที่จะทําการขุด

ลอก(โดยหนวยงานเจาของ

โครงการประสาน ธนารักษ

พ้ืนที่ หรือสํานักงานโยธาฯ) 

จัดทาํโครงการ 

เสนอขอความเห็นชอบจาก

ผูวาราชการจังหวัด(ผาน

สํานักงานที่ดินจังหวัด) 

วิธีการขดุลอก 

1.จําหน ายดินหรือ วัส ดุ  ตาม 

พรบ.การบริหารพัสดุฯ 2560 

2. ตีราคาเปนคาจางขุดลอก 

3. นําไปใชประโยชนทางราชการ 

1.กรณใีชงบประมาณ 

จําหนายดินหรือวัสดุดําเนินการ

ตามระเบี ยบการบริหารพั สดุฯ 

2560 โดยอนุโลม ผูขอใชที่ ราช

พัสดุ ต้ังกรรมการประเมินราคา ไม

นอยกวา 3 คน (ตามนัยระเบียบฯ 

(ฉบับที่ 1) ขอ 21, 22) 

2.กรณีไมใชงบประมาณ 

ตีราคาเปนคาจางขุดลอก

หากมีการประเมินราคาไว มี

ราคาเกินกวาคาจาง ผูรับจาง

ตองจายคา กรวด หิน ดิน 

ทราย สวนที่ เกินไหแกทาง

ราชการ 

การควบคุมดแูล 

ผูขอใชที่ราชพัสดุ กําหนดใหมี

เจาหนาที่ควบคุมการขุดลอก 

กํ าหนดเง่ือนไขให ผู รับจ าง

รับผิดชอบ และวางหลักประกัน

ความเสียหาย ตามระเบียบการ

บริหารพัสดุฯ 2560  
 

การตรีาคา 

ต้ังคณะกรรมการประเมิน

ราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่

ไดจากการขุดลอกตามนัย

ระเบียบฯ ขอ 21  

รายงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการต อผู ว าราชการ

จังหวัด หรือกรมธนารักษ 

ห ม าย เห ตุ  ถื อป ฏิ บั ติ ต าม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ด ว ย ก า ร ป ก ค ร อ ง  ดู แ ล 

บํารุงรักษาและการใชที่ ราช

พั ส ดุ (ฉ บั บที่ 1) พ .ศ .2546 

และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

การจัดเกบ็คาตอบแทน 

ราคาวัสดุสวนที่เกินจากคาจาง ให

ผูขอใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงินสวนที่

เกินสงคลังเปนรายไดแผนดินใน

นามของกรมธนารักษตามนัย

ระเบียบฯฉบับที่ 2 ขอ 22 ทวิ 
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สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.3.2 แนวทางการจําหนายดนิที่ไดจากการขดุลอกหรอืกอสรางแหลงน้าํ กรมชลประทาน 
  กรมชลประทานไดจัดทําแนวทางการจําหนายดินที่ไดจากการขุดลอกหรือกอสรางแหลงนํ้า 
พ.ศ.2552 โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และ
การใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 22 และดําเนินการตามขอหารือแนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมชลประทาน ดวนที่สุด 
ที่ กษ 0305/6680 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ตามหนังสือกรมชลประทาน ดวนที่สุด ที่ กษ 0305/9764 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 และแนวทางปฏิบัติการจําหนายมูลดินตามขอหารือของกรมธนารักษ หนังสือกรมธนารักษ 
ดวนที่สุด ที่ กค 0310/10339 ลงวันที่ 11 กันยายน 2551 และตามหนังสือที่ กค 0310/278 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2552 ซึ่งกรมชลประทานกําหนดแนวทางการจําหนายดินที่ไดจากการขุดลอกหรือกอสรางแหลงนํ้า 
ดังน้ี 
  3.3.2.1 แนวทางปฏิบัติ 
  การดําเนินการเก่ียวกับดินที่ขุดไดในที่ราชพัสดุ สําหรับงานกอสรางหรืองานขุดลอกแหลงนํ้า
เพ่ือปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม หรือเพ่ืออุปโภค บริโภค หรือเกษตรกรรม 
ซึ่งนอกเหนือจากที่ทางราชการนําไปใชเพ่ือประโยชนของงานกอสรางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดที่
กําหนดไว เชน การปรับเกลี่ยในพ้ืนที่บริเวณการขุดลอก หรือพ้ืนที่งานกอสราง ปรับถมคันคลอง เปนตน หาก
ปรากฏมีมูลดินที่เหลือจากการใชในงานกอสรางน้ัน ๆ ใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการได 3 กรณี คือ 
 1) นําไปใชเพ่ือประโยชนเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 24  
 2) จําหนายใหกับผูรับจาง โดยการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ขอ 22 หรือกําหนดใหผูรับจางที่ชนะการเสนอราคาเปนผูรับซื้อมูลดินที่ไดจาก
การขุดลอกหรือกอสรางในคราวเดียวกัน 
  3) การตีราคาเปนคาจางขุดลอก ซึ่งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 22 ทวิ ขอ 22 ตรี และ
ขอ 22 จัตวา 
  3.3.2.2 การนําไปใชเพ่ือสาธารณประโยชน หรือสาธารณกุศล 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2546 ขอ 24 กําหนดไววา “การนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล ให
ผูใชที่ราชพัสดุเปนผูขออนุญาตตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี โดยจะตองแสดงเหตุผลความจําเปน
และประโยชนที่สาธารณชนจะพึงไดรับสงไปประกอบการพิจารณาดวย” ดังน้ัน หากหนวยงานที่ดําเนินการขุดลอก
หรือกอสรางแหลงนํ้า จะนําดินดังกลาวไปใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล เขตกรุงเทพมหานคร ใหทํา
หนังสือขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอ่ืนใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่กอสราง 
โดยแสดงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ไดรับประกอบการพิจารณาดวย 
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   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3.3.2.3. การจําหนายมูลดินใหกับผูรับจาง 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
ขอ 22 กําหนดไววา “การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอน หรือการจําหนายวัสดุที่รื้อถอนแลว 
หรือการจําหนาย ตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุโดยอนุโลม” 
  3.3.2.4 ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1) หนวยงานวิศวกรรมของเจาของงาน/โครงการ ดําเนินการถอดแบบรูปรายการละเอียด
ตามแบบกอสราง เพ่ือคํานวณหาปริมาณดินที่ไดจากการกอสราง 
  2) หากปรากฏวา ตามแบบรูปรายละเอียดมีปริมาณมูลดินมากเกินความจําเปนที่จะใชงาน
เพ่ือประโยชนของทางราชการสําหรับงานน้ัน ๆ แลว หนวยงานเจาของงานสามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ 
  2.1) โดยปกติใหดําเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม และเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหนําสงเปนรายไดแผนดินในนาม
กรมธนารักษตอไป โดยขั้นตอนการขายทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 568/2546 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2546 
  2.2) หนวยงานมีความประสงคใหผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาเปนผูรับซื้อดินที่ขุดได
ในคราวเดียวกันกับสอบราคา/ประกวดราคาจางของงานน้ัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  (1) ขออนุญาตอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด 
ใหหนวยงานผูใชที่ราชพัสดุในฐานะเจาของงาน/โครงการ ที่มีความประสงคจะกําหนดเง่ือนไขใหผูเสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคาเปนผูรับซื้อที่ดินที่ขุดไดจากการกอสราง เขตกรุงเทพมหานครใหทําหนังสือขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ 
ในจังหวัดอ่ืนใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่กอสราง 
   (2) การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินราคาขั้นตํ่าของดินที่ขุดได 
  เน่ืองจากกรมธนารักษมิไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินราคาดินที่ไดจาก
สรางหรือขุดลอกไว ดังน้ัน การประเมินราคามูลดินจึงเปนไปตามสภาพและปจจัยทางเศรษฐกิจแหงทองถิ่นน้ัน ซึ่ง
การดําเนินการประเมินราคามูลดินใหถือปฏิบัติตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 โดยแตงต้ังกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือประเมิน
ราคา ทั้งน้ีกรรมการอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเกี่ยวกับการประเมินมูลดินดังกลา และ
ในการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินราคา ควรเชิญผูแทนจากกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนที่เขารวมเปน
กรรมการเพ่ือกําหนดราคาขั้นตํ่าของมูลดินดวย 
  (3) การกําหนดเง่ือนไขเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา 
  การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการเสนอราคาของงาน และการจําหนายมูลดิน เปนประเด็น
สําคัญที่ตองกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขในรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาประกาศ
เชิญชวน และเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แลวแตกรณี อยางนอยจะตองมีขอกําหนด ดังน้ี 
  (3.1) ขอกําหนดและเง่ือนไขใหผูที่ชนะการเสนอราคาจะตองรับซื้อมูลดินที่ขุดได 
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  (3.2) การเสนอราคาซื้อมูลดินจะตองรับซื้อไมตํ่ากวาราคาที่คณะกรรมการประเมิน
ราคาไว 
  (3.3) การกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวาง
หลักประกันความเสียหายใด ๆ (ถามี) ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก 
  (3.4) การสงมอบงาน การตรวจวัดปริมาตรดิน และการนําสงเงินคามูลดินที่ขุดไดแต
ละงวดใหกับผูวาจาง เพ่ือที่จะไดนําสงเปนรายไดแผนดินในกรมธนารักษ 
  (4) การกําหนดเง่ือนไขในสัญญาจาง 
  เจาหนาที่พัสดุผูจัดทํารางสัญญาจะตองนําขอกําหนดเก่ียวกับดินที่ขุดได เง่ือนไขการชําระ
เงินคามูลดิน การกําหนดเง่ือนไขใหผูรบัจางตองรับผิดชอบในความเสียหายและวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ 
(ถามี) ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก มากําหนดไวในสัญญาใหครบถวน เพ่ือปองกันขอโตแยง หรือ
ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารสัญญา 
  3.3.2.5. การตรวจวัดปริมาณดินและนําเงินสงเปนรายไดแผนดิน 
   การตรวจวัดปริมาณดิน 
   การวัดปริมาณมูลดิน ใหวัดปริมาณที่ขุดไดจริงตามที่ผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ มี
หนวยเปนลูกบาศกเมตร ซึ่งไดรวมสวนขยายตัวไวดวยแลว ทั้งน้ี ใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผูควบคุม
งานหรือคณะกรรมการตรวจการจางเปนเกณฑ โดยผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดแสดงที่มาของปริมาณมูลดิน
ที่ตองรับซื้อประกอบรายงานความกาวหนาทุกงวด (30 วัน) ที่มีปริมาณคงเหลือเปนมูลดินจัดสงใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางดวย 
   เมื่อผูรับจางขุดมูลดินและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจวัดปริมาณดินที่ขุดได ใหคํานวณเงิน
จากมูลดินที่ขุดได พรอมกับรายงานการสงมอบงานแตละงวด โดยในการเบิกจายเงินคางานแตละงวด ผูรับจางตอง
นําหลักฐานการชําระเงินคามูลดินในงวดน้ัน ๆ มาแสดงเพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย และผูวาจางสงวนสิทธ์ิ
ที่จะไมทําการเบิกจายคางานใหแกผูรับจางหากปรากฏวาผูรับจางยังไมชําระคามูลดิน 
   การนําเงินสงเปนรายไดแผนดิน 
   ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 
2551 ขอ 97 กําหนดใหการนําสงเงินรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง แตถาสวนราชการใดมี
เงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกิดหน่ึงหมื่นบาทก็ใหนําเงินสงโดยดวน แตอยางชาตองไมเกิน 3 วันทําการ
ถัดไป ดังน้ัน เงินที่ผูรับจางชําระคามูลดินที่ผูรับจางชําระทุกงวดใหหนวยงานการเงินของเจาของงาน/โครงการ 
จะตองนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามนัยระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ ดวย 
  3.3.2.6 การควบคุมการขุดลอก หรือกอสราง 
   การดําเนินการวาจางขุดลอกทางนํ้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ ผูใชที่ราชพัสดุ
จะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราชพัสดุและกําหนดเง่ือนไขใหผูรับ
จางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือ
บุคคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย ทั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 22 เบญจ 
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   3.3.2.7 การตีราคาเปนคาจางขุดลอก  
   ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กําหนดไววา  
   “ขอ 22 ทวิ เมื่อปรากฏวา ที่ราชพัสดุที่เปนทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แหงใดต้ืนเขินและผูใชที่ราชพัสดุคือกรมชลประทานหรือกรงเทพมหานครที่
ไดรับมอบทางนํ้าชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชน เห็นสมควรขุดลอกเพ่ือ
นําเอากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยูใตทางนํ้าชลประทานที่ต้ืนเขินน้ัน ขึ้นมาบนพ้ืนดิน เพ่ือปองกัน หรือบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม โดยประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกน้ัน ไป
ตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ในเขตกรุงเทพมหานครใหขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอ่ืนใหขอ
อนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด 
   ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถาราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่คณะกรรมการประเมิน
ราคาตามขอ 21 ไดประเมินราคาไวมีราคาเกินกวาคาจาง ผูรับจางตองจายเงินคากรวด หิน ดิน ทรายสวนทิ่เกิน
ใหแกทางราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของกรมธนารักษ 
   ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่ไดจากการขุดลอกเปนแร ทรัพยากรไม หรือวัตถุโบราณ 
จะตองแจงกรมธนารักษและสวนที่ราชการที่เก่ียวของทราบโดยเร็ว เพ่ือรวมกันดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
ตอไป 
   “ขอ 22 ตรี การขอใชที่ราชพัสดุเพ่ือใชประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม เมื่อไดรับอนุญาตใหใชไดแลว หากผูใชที่ราชพัสดุจําเปนตองขุดดินในที่ราชพัสดุ
เพ่ือจัดทําเปนแหลงนํ้าและประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคาเปนคาจางในการขุดดิน 
ใหดําเนินการตามความในขอ 22 ทวิ โดยอนุโลม แตกอนดําเนินการขุดจะตองมีการรังวัดตรวจสอบอาณาเขตที่
ราชพัสดุใหถูกตอง และใหกรมธนารักษ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแลวแตกรณี ตรวจแบบแปลน แผนผังการจัดสรางแหลงนํ้าใหถูกตองและปลอดภัยกอน 
   ในกรณีที่มีความจําเปนตองขุดลอกแหลงนํ้าหลังจากที่ไดมีการใชประโยชนแลว ประสงค
จะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ใหดําเนินการขออนุญาตโดย
ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม”  
   “ขอ 22 จัตวา ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนตามที่ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรีหรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด ใหขุดลอกทางนํ้าชลประทานตามขอ 22 ทวิ หรือขุดดินใน
ที่ราชพัสดุที่อยูในอาณาเขตที่ผูใชประโยชนครอบครอง ดูแล บํารุงรักษาอยู เพ่ือจัดทําเปนแหลงนํ้า หรือขุดลอก
แหลงนํ้าตามขอ 22 ตรี เพ่ือประโยชนในการปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม 
ใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ วาจางเพ่ือดําเนินการดังกลาวไป
พลางกอนแลวเสนอเรื่องใหอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายใน 15 วัน นับแตวันที่
วาจาง” 
   “ขอ 22 เบญจ การดําเนินการวาจางขุดลอกทางนํ้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ
ตามระเบียบนํ้า ผูใชที่ราชพัสดุจะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราช



คูมือแนวทางการบริหารจัดการมูลดิน  22 

หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พัสดุและกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคลคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย 
   ซึ่งการดําเนินการตามขอ 22 ทวิ ขอ 22 ตรี และขอ 22 จัตวา ดังกลาวขางตน มี
เจตนารมณเพ่ือเปนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติโดยกําหนดใหสามารถนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอก
ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอกได โดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดกอน ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวไมใชขอกําหนดใหตองปฏิบัติกอน แตเปนทางเลือกปฏิบัติเพ่ือเปนการลดขั้นตอนและความ
สะดวกในการปฏิบัติในภารกิจที่ถือวามีความจําเปนเรงดวน (หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0310/278 ลงวันที่ 13 
มกราคา 2552) ดังน้ัน หากหนวยงาน/โครงการพิจารณาแลวเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตน และมีความประสงค
จะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกน้ัน ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ในเขตกรุงเทพมหานครใหขอ
อนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอ่ืนใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด และแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินราคาขั้นตํ่าของดินที่ขุดได โดยดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเชนเดียวกับวิธีการจําหนายมูลดินใหกับ
ผูรับจาง ซึ่งจะแตกตางเฉพาะในสวนการกําหนดเง่ือนไขการจายคาจาง เทาน้ัน 

4.  แนวทางการบรหิารจัดการวสัดุทีไ่ดจากการขดุลอก ของกรมทรัพยากรน้ํา 
 กรมทรัพยากรนํ้าเปนหนวยงานราชการที่มีภารกิจในการพัฒนาแหลงนํ้า จัดหาแหลงนํ้าตนทุน  
ดําเนินการขุดลอกลําราง หวย หนอง คลอง บึง บาง และแหลงนํ้าอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน เพ่ือเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าและปองกันปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง กอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือใหแนวทางการบริหารจัดการมูลดิน หรือวัสดุที่ไดจากการขุด
ลอกของกรมทรัพยากรนํ้า จึงอาศัยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2546 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 โดยอนุโลม กรณีกรมทรัพยากรนํ้าเปนเจาของโครงการ ใชเงินงบประมาณในการจาง ใหถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามนัยขอ 7 ของระเบียบ โดยอนุโลม ดังน้ัน กรวด หิน 
ดิน ทราย หรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอก หนวยงานกรมทรัพยากรนํ้าเจาของโครงการสามารถดําเนินการได ดังน้ี 
 4.1 นําไปใชประโยชนของทางราชการ  
 กรมทรัพยากรนํ้านํามูลดินที่ไดจากการขุดลอกไปใชประโยชนทางราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน พ.ศ.2547 ขอ 6 พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 ตามนัยขอ 4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 495 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 และตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และ
การใชที่ราชพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2546  ขอ 23-27 ดังน้ี 
 1) ที่สาธารณประโยชน สถานที่สวนรวมใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน เชน โรงเรียน  
สถานที่ราชการ สนามกีฬา ลานเอนกประสงค ทางสาธารณะ หรืออ่ืน ๆ ที่นายอําเภอ หนวยงานรัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรองขอ 
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 2) ที่สาธารณะกุศล เปนสถานที่แหลงศูนยรวมวัฒนธรรม ประเพณี วัด มัสยิดหรืออ่ืนๆ ที่
นายอําเภอ หนวยงาน หรือ องคการบริหารปกครองทองถิ่นรองขอ 
 3) นําไปใชประโยชนในการกอสราง เชน กอสรางคันดินรอบแหลงนํ้า เพ่ือประโยชนในการสัญจร
และขนสงผลผลิตทางการเกษตร และงานปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนที่โครงการ หรือสถานที่ตางๆ ที่นายอําเภอหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอเปนตน  
 4.2 การตีราคาหรือการประเมินราคาเปนคาจางเอกชน คาตอบแทนหรือหกักลบคาจาง  
 การดําเนินงานโครงการขุดลอกแหลงนํ้า ซึ่งมีกรวด หิน ดิน ทราย หรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอกใน
ที่สาธารณประโยชนมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) สามารถดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน พ.ศ.2547 ขอ 6 กรณีที่ทางราชการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะ
จัดจางใหเอกชนทําการขุดลอกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามนโยบาย
การขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ต้ืนเขินเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง ของกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย โดยนายอําเภอ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจาก
การขุดลอกไปเปนประโยชนของทางราชการหรือคาจางเอกชน ใหนายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ
ขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด วรรคสอง ในกรณีนายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะ
นํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนคาจางเอกชน ใหตีราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุด
ลอกตามราคาคาตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 ทวิ ในบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน โดย
อนุโลม แลวหักกลบคาจาง และถามีราคาเกินกวาคาจาง เอกชน ผูรับจางตองจายเงินคากรวด หิน ดิน ทราย สวน
ที่เกินดังกลาวคืนใหทางราชการ และใหเงินน้ันตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ตามคําสั่งกรมการ
ขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ที่ 498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 มอบอํานาจ “เจาทา” ตามมาตรา 
120 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 ใหแกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอ 3 การพิจารณาอนุญาตและการ
จําหนายวัสดุที่ไดจากการขุดลอกใหเปนไปตามหลักเกณฑแนบทายคําสั่งน้ี และตามหลักเกณฑแนบทายคําสั่ง
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ที่ 498/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 ขอ 2 กรณีเอกชน หนวยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนผูขออนุญาตขุดลอกที่มีวัตถุประสงเพ่ือการเดินเรือ การระบายนํ้า การปองกัน
อุทกภัย และความแหงแลง และเพ่ือการรักษาสภาพแนวลํานํ้า ตองดําเนินการดังน้ี ขอ 2.3 สําหรับการจําหนาย
วัสดุที่ไดจากการขุดลอกใหจังหวัดดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ และตามแนวทางการ
ดําเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ต้ืนเขิน เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยหรือ
ภัยแลง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทโดยอนุโลม และดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ 29, 30, 31) โดยกรมทรัพยากรนํ้า อาศัยระเบียบแนวทางดังกลาวขางตนดําเนินการตี
ราคาหรือการประเมินราคาหรือการหักกลบเปนคาตอบแทนหรือเปนจางเอกชน ของกรวด หิน ดิน ทราย หรือวัสดุ
ที่ไดจากการขุดลอกในที่สาธารณประโยชนมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ตามนัยมาตรา 9 ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ใหคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
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 1) หลักเกณฑการประเมินราคาดินหรือวัสดุ ที่จะตีราคาเปนคาตอบแทน หรือคาจางเอกชน  
1.1) ตรวจสอบประเภท หรือ ชนิด ของดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอก 
1.2) ตรวจสอบคุณสมบัติและช้ันความลึกของดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอก และความสามารถ

นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
1.3) ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินรอบๆพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกลเคียง 
1.4) กรณีซื้อขายที่ดินแบบโอนสิทธ์ิ 
1.5) กรณีซื้อขายหนาดินเพียงอยางเดียว แบบไมโอนสิทธ์ิ 
1.6) ตรวจสอบราคาประเมินวัสดุ ของสวนราชการตางๆ ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับ

โครงการน้ี เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมอืง และหนวยงานอ่ืน ๆ 
1.7) ตรวจสอบราคาของกรมทรัพยากรธรณี (ถามี) 
1.8) ตรวจสอบความตองการวัสดุในพ้ืนที่ ทั้งหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
1.9) ใหความเปนธรรมตอผูรับจาง ที่ตองรับภาระในการรับซื้อมลูดิน และจัดหาสถานที่กอง

มูลดิน ซึ่งอาจมีปริมาณจํานวนมาก  
 2) เกณฑการตรวจนับและการควบคุมการใชวัสดุที่ไดจากที่พ้ืนที่สาธารณประโยชน 
  กรมทรัพยากรนํ้าในฐานะผูขอใชพ้ืนที่สาธารณประโยชนมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) 
จะตองทําการตรวจนับและควบคุมการใชมูลดินที่ไดจากจากพ้ืนที่สาธารณประโยชน โดยการจัดทําบัญชีคุมยอดมูล
ดิน ที่จะนําไปใชประโยชนดานการกอสราง ดานสาธารณประโยชน หรือสาธารณกุศล สวนที่เหลือจากบัญชี จะ
จําหนายใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งราคามูลดิน และจัดหาสถานที่กองมูลดิน ซึ่งสถานที่กองมูลดินน้ันจะตองไม
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมเปนอุปสรรคตอการกอสราง ซึ่งเกณฑการตรวจนับใหยึดถือวิธีการตรวจวัด
ปริมาณงานของผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนเกณฑ เอกสารตัวอยางการคิดราคามูลดินที่จะ
จําหนายใหผูรับจาง (ภาคผนวก ข-1)” 
 3) ขั้นตอนการดําเนินการ 
  ในกรณีกรมทรัพยากรนํ้าเปนหนวยงานเจาของโครงการจัดต้ังงบประมาณ และดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การบริหารจัดการมูลดิน หรือวัสดุที่ได
จากการขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) ดําเนินการได ดังน้ี 
  3.1) ขั้นตอนการสํารวจและออกแบบแหลงนํ้า 

(1) เมื่อพิจารณาวางโครงการแหลงนํ้าที่ เหมาะสมที่จะดําเนินการโครงการแลวให
ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ทําหนังสือถึง นายอําเภอ และองคการบริหาร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอความอนุเคราะหจัดหาที่ทิ้งดินที่เปนที่สาธารณประโยชนหรือที่เปนสาธารณกุศลที่มีความ
ตองการจะพัฒนาหรือตองการแกไขปญหาพ้ืนที่นํ้าทวมเปนประจําหรือแกไขปญหาดานตาง ๆ โดยมอบหมายให
เจาหนาที่หัวหนาชุดสํารวจ และเบอรโทรศัพท เปนผูประสานราชการ พรอมแนบตาราง สถานที่ทิ้งดิน พิกัด ( X , Y ) ที่ต้ัง 
ขนาดพ้ืนที่ (ไร) และความสูงที่ตองการปรับถมพ้ืนที่ (ม.) เพ่ือใหองคการบริหารปกครองสวนทองถิ่น กรอกขอมูล
ตามรายละเอียดตางๆ ที่เรากําหนดใหครบถวน และสงกลับหนวยงานเจาของโครงการ (ภาคผนวก ข.-2) 



คูมือแนวทางการบริหารจัดการมูลดิน  25 

หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2) ในขั้นตอนการสํารวจแหลงนํ้า เพ่ือการออกแบบ ใหหัวหนาชุดสํารวจที่ไดรับมอบหมาย
นําหนังสือเรื่องเดิมตามขอ 1.1 หรือหนังสือที่องคการบริหารปกครองสวนทองถิ่นแจงเรื่องที่ทิ้งดิน เพ่ือขอทราบ
รายละเอียดที่ทิ้งดินสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลตามที่องคการบริหารปกครองสวนทองถิ่นจัดหาไว เพ่ือ
รวมตรวจสอบ ช่ือสถานที่ทิ้งดิน ตําแหนงพิกัด (X,Y)  ขนาดพ้ืนที่(ไร) และสํารวจคาระดับดินเดิมจุดที่ทิ้งดิน หาคา
ความสูง คํานวณปริมาณวัสดุดินถม ณ สถานที่น้ัน ๆ ตรวจสอบเสนทาง ลักษณะเสนทาง ระยะทางขนสงวัสดุจาก
โครงการถึงสถานที่ทิ้งดิน จัดทําบันทึกสงใหงานออกแบบเขียนแบบแสดงสถานที่ทิ้งดินที่แนะนํา และจัดเก็บ
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาและรองรับการตรวจสอบ (ภาคผนวก ข.-3) 
  3.2) ขั้นตอนการออกแบบใหนําคาพิกัด Plot ในแผนที่ 1 : 50,000  หรือ google และลากเสน
ตามระยะทางจริงจากโครงการถึงจุดที่ทิ้งดิน (ระยะที่สั้นที่สุด) เพ่ือตรวจสอบหาระยะทางขนสงวัสดุ ประกอบใน
การจัดทําประมาณราคาคากอสรางโครงการ (ปร.4 , ปร.5) รวมถึงการจัดทําราคากลาง และแสดงตําแหนงที่ทิ้ง
ดิน ลงในแบบแปลน (ภาคผนวก ข.-4)  
  3.3) ขั้นตอนการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด รายละเอียด
โครงการประกอบดวย (ภาคผนวก ข.-5) 
   (1)  หลักการและเหตุผลในการขุดลอก 
   (2)  วัตถุประสงค 
   (3)  เปาหมาย 
   (4)  สถานที่ต้ังแหลงนํ้าที่จะทาํการขุดลอก 
   (5)  ออกแบบในการขุดลอก เปนแบบพิมพเขียว ระบุขอบเขต ความกวาง ความยาว และความลึก 
   (6)  คํานวณปรมิาณกรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดวาจะไดรับจากการขุดลอก 
   (7)  วิธีการที่จะทําการขุดลอก เชน ใชเครื่องจักร หรือแรงานคน 
   (8)  ระยะเวลาในการขุดลอก 
   (9)  วิธีการจัดการกรวด หนิ ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก  
   (10) ผูที่จะดําเนินการขุดลอก เชน หนวยงานเจาของโครงการดําเนินการดวยตนเอง จัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ 29, 30, 31)  (ใชเงินงบประมาณหรือไมใช) 
   (11)  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  3.4) การย่ืนความประสงคขอขุดลอก 
   (1) หนวยงานเจาของโครงการย่ืนความประสงคขอขุดลอก โดยย่ืนพรอมโครงการตอผูวา
ราชการจังหวัด ผานทางสํานักงานที่ดินจังหวัด 
   (2) สํานักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบโครงการที่หนวยงานยื่นขอขุดลอกวาถูกตองครบถวนตาม
ระเบียบฯ หรือไม อยางไร 
   (3) เมื่อหลักฐานครบถวนถูกตองแลว สํานักงานที่ดินจังหวัดสรุปเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  (กรมที่ดินเปนเจาของเรื่องในการปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว 3363  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546) 
        3.5) การอนุญาต/เห็นชอบ 
                            ผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการ ถือวาเปนการอนุญาตใหขุดลอกตาม
โครงการที่เสนอได พรอมกําหนดเง่ือนไขใหผูขุดลอกถือปฏิบัติ เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได  (ตาม
นัยขอ 9 ของระเบียบฯ) 
  (3.6) ขั้นตอนการดําเนินการขุดลอก 
    เมื่อโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      (1) ขั้นตอนการช้ีแจงแบบแปลน ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่โครงการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ควรช้ีแจงเรื่องมูลดินที่ไดจากการขุดลอก ทั้งในสวนของการนําไปใชในการกอสราง การ
นําไปใชในพ้ืนที่สาธารณ พ้ืนที่การกุศล หรือมูลดินสวนที่เหลือเพ่ือการจําหนาย เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่
เกิดความเขาใจในที่ประชุม 

  (2) เมื่อไดผูรับจางที่จะดําเนินการขุดลอกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แลว ใหผูรับจางดําเนินการตามเง่ือนไขที่ผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานเจาของ
โครงการกําหนดไว โดยใหนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกนําไปใชประโยชนทางราชการ ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ โดยใหผูรับจางรวมกับผูควบคุมงานสํารวจสภาพภูมิประเทศ (Take Cross) เพ่ือตรวจสอบปริมาณ
งานดินขุดในพ้ืนที่โครงการเปรียบเทียบกับปริมาณงานดินที่จะทิ้ง ณ จุดที่ทิ้งดิน  

  (3) ขั้นตอนการตรวจรับงาน ใหผูควบคุมงานจัดทําบันทึกสงมอบมูลดินใหองคการ
บริหารปกครองสวนทองถิ่นรับไว โดยมีรายละเอียดแสดง ช่ือสถานที่ ขนาดพ้ืนที่ ปริมาณงานดิน ณ จุดๆ น้ัน 
รวมถึงภาพถายกอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ และมีการลงช่ือระหวาง ผูใหมูลดิน ผูรับมูลดิน 
และพยานในพ้ืนที่ จํานวน 2 ชุด มอบใหองคการบริหารปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด และเก็บไวที่หนวยงาน 1 ชุด 
(ภาคผนวก ข.-6) 
 4.3 การจําหนายดินหรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไดจากการขุดลอกในที่ราชพัสดุ  
 กรมทรัพยากรนํ้า ดําเนินการตามและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 โดยยึดแนวทางการจําหนาย
ดินที่ไดจากการขุดลอกหรือกอสรางแหลงนํ้า  กรมชลประทาน พ.ศ.2552 ที่ไดดําเนินการตามขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติของกรมชลประทาน ดวนที่สุดที่ กษ 0305/6680 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 หนังสือตอบขอหารือ
แนวทางปฏิบัติกรมธนารักษ ดวนที่สุดที่ กค 0310/10339 ลงวันที่ 11 กันยายน 2551 ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติของกรมชลประทาน ดวนที่สุดที่ กษ 0305/9764 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 หนังสือตอบขอหารือ
แนวทางปฏิบัติกรมธนารักษ ดวนที่สุดที่ กค 0310/278 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 โดยอนุโลม และดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบ
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ 29,30, 31) โดยให
คํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 1) หลักเกณฑการประเมินราคาดินหรือวัสดุ ที่จะจําหนาย    

1.1) ตรวจสอบประเภท หรือ ชนิด ของดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอก 
1.2) ตรวจสอบคุณสมบัติและช้ันความลึกของดินหรือวัสดุที่ ไดจากการขุดลอก และ

ความสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
1.3) ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินรอบๆพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกลเคียง 
1.4) กรณีซื้อขายที่ดินแบบโอนสิทธ์ิ 
1.5) กรณีซื้อขายหนาดินเพียงอยางเดียว แบบไมโอนสิทธ์ิ 
1.6) ตรวจสอบราคาประเมินวัสดุ ของสวนราชการตางๆ ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับ

โครงการน้ี เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ และหนวยงานอ่ืน ๆ 
1.7) ตรวจสอบราคาของกรมทรัพยากรธรณี (ถามี) 
1.8) ตรวจสอบความตองการวัสดุในพ้ืนที่ ทั้งหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
1.9) ใหความเปนธรรมตอผูรับจาง ที่ตองรับภาระในการรับซื้อมูลดิน และจัดหาสถานที่กอง

มูลดิน ซึ่งอาจมีปริมาณจํานวนมาก  
 2) ขั้นตอนการดําเนินการ 
  2.1) หนวยงานวิศวกรรมของเจาของงาน/โครงการ ดําเนินการถอดแบบรูปรายการละเอียด
ตามแบบกอสราง เพ่ือคํานวณหาปริมาณดินที่ไดจากการกอสราง 
  2.2) หากปรากฏวา ตามแบบรูปรายละเอียดมีปริมาณมูลดินมากเกินความจําเปนที่จะใชงาน
เพ่ือประโยชนของทางราชการสําหรับงานน้ัน ๆ แลว หนวยงานเจาของงานสามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ 
   (1) โดยปกติใหดําเนินการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยอนุโลม (ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ 29,30, 31)  และเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
ในนามกรมธนารักษตอไป โดยขั้นตอนการขายทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 568/2546 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 
 2.3) หนวยงานมีความประสงคใหผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาเปนผูรับซื้อดินที่ขุดไดใน
คราวเดียวกันกับสอบราคา/ประกวดราคาจางของงานน้ัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   (1) ขออนุญาตอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด 

ใหหนวยงานผูใชที่ราชพัสดุในฐานะเจาของงาน/โครงการ ที่มีความประสงคจะกําหนด
เง่ือนไขใหผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาเปนผูรับซื้อดินที่ขุดไดจากการกอสราง เขตกรุงเทพมหานครใหทํา
หนังสือขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอ่ืนใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่กอสราง 
     (2) การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินราคาขั้นตํ่าของมูลดินที่ขุดได 
    เน่ืองจากกรมธนารักษมิไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินราคาดินที่ไดจาก
สรางหรือขุดลอกไว ดังน้ัน การประเมินราคามูลดินจึงเปนไปตามสภาพและปจจัยทางเศรษฐกิจแหงทองถิ่นน้ัน ซึ่ง



คูมือแนวทางการบริหารจัดการมูลดิน  28 

หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การดําเนินการประเมินราคามูลดินใหถือปฏิบัติตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 โดยแตงต้ังกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือประเมิน
ราคา ทั้งน้ีกรรมการอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเก่ียวกับการประเมินมูลดินดังกลาว 
และในการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินราคา ควรเชิญผูแทนจากกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนที่เขา
รวมเปนกรรมการเพ่ือกําหนดราคาขั้นตํ่าของมูลดินดวย 
   (3) การกําหนดเง่ือนไขเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา 
  การกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการเสนอราคาของงาน และการจําหนายมูลดิน เปนประเด็น
สําคัญที่ตองกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขในรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาประกาศ
เชิญชวน และเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แลวแตกรณี อยางนอยจะตองมีขอกําหนด ดังน้ี 
   (3.1) ขอกําหนดและเง่ือนไขใหผูที่ชนะการเสนอราคาจะตองรับซื้อมูลดินที่ขุดได 
   (3.2) การเสนอราคาซื้อมลูดินจะตองรับซื้อไมตํ่ากวาราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาไว 
   (3.3) การกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตอรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกัน
ความเสียหายใด ๆ (ถามี) ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก 
   (3.4) การสงมอบงาน การตรวจวัดปริมาตรดิน และการนําสงเงินคามูลดินที่ขุดไดแตละ
งวดใหกับผูวาจาง เพ่ือที่จะไดนําสงเปนรายไดแผนดินในกรมธนารักษ 
   (4) การกําหนดเง่ือนไขในสัญญาจาง 
    เจาหนาที่พัสดุผูจัดทํารางสัญญาจะตองนําขอกําหนดเก่ียวกับดินที่ขุดได เง่ือนไขการ
ชําระเงินคามูลดิน การกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหายและวางหลักประกันความเสียหายใด 
ๆ (ถามี) ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก มากําหนดไวในสัญญาใหครบถวน เพ่ือปองกันขอโตแยง หรือ
ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารสัญญา 
    (5) การตรวจวัดปริมาณดินและนําเงินสงเปนรายไดแผนดิน 
   (5.1) การตรวจวัดปริมาณดิน 
      การวัดปริมาณมูลดิน ใหวัดปริมาณที่ขุดไดจริงตามที่ผูควบคุมงานของผูวาจางสั่ง
การ มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร ซึ่งไดรวมสวนขยายตัวไวดวยแลว ทั้งน้ี ใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู
ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางเปนเกณฑ โดยผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดแสดงที่มาของ
ปริมาณมูลดินที่ตองรับซื้อประกอบรายงานความกาวหนาทุกงวด (30 วัน) ที่มีปริมาณคงเหลือเปนมูลดินจัดสงให
คณะกรรมการตรวจการจางดวย 
    เมื่อผูรับจางขุดมูลดินและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจวัดปริมาณดินที่ขุดได 
ใหคํานวณเงินจากมูลดินที่ขุดได พรอมกับรายงานการสงมอบงานแตละงวด โดยในการเบิกจายเงินคางานแตละ
งวด ผูรับจางตองนําหลักฐานการชําระเงินคามูลดินในงวดน้ัน ๆ มาแสดงเพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย 
และผูวาจางสงวนสิทธ์ิที่จะไมทําการเบิกจายคางานใหแกผูรับจางหากปรากฏวาผูรับจางยังไมชําระคามูลดิน 
    (5.2) การนําเงินสงเปนรายไดแผนดิน 
    ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 
2551 ขอ 97 กําหนดใหการนําสงเงินรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง แตถาสวนราชการใดมี
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เงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกิดหน่ึงหมื่นบาทก็ใหนําเงินสงโดยดวน แตอยางชาตองไมเกิน 3 วันทําการ
ถัดไป ดังน้ัน เงินที่ผูรับจางชําระคามูลดินที่ผูรับจางชําระทุกงวดใหหนวยงานการเงินของเจาของงาน/โครงการ 
จะตองนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามนัยระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ ดวย 
    (6) การควบคุมการขุดลอก หรือกอสราง 
    การดําเนินการวาจางขุดลอกทางนํ้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ ผูใชที่ราชพัสดุ
จะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่ราชพัสดุและกําหนดเง่ือนไขใหผูรับ
จางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือ
บุคคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย ทั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 22 เบญจ 
    (7) การตีราคาเปนคาจางขุดลอก  
    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราช
พัสดุ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กําหนดไววา  
    “ขอ 22 ทวิ เมื่อปรากฏวา ที่ราชพัสดุที่เปนทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แหงใดต้ืนเขินและผูใชที่ราชพัสดุคือกรมชลประทานหรือกรงเทพมหานครที่
ไดรับมอบทางนํ้าชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชน เห็นสมควรขุดลอกเพ่ือ
นําเอากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยูใตทางนํ้าชลประทานที่ต้ืนเขินน้ัน ขึ้นมาบนพ้ืนดิน เพ่ือปองกัน หรือบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม โดยประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกน้ัน ไป
ตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ในเขตกรุงเทพมหานครใหขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอ่ืนใหขอ
อนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด 
    ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถาราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่คณะกรรมการประเมิน
ราคาตามขอ 21 ไดประเมินราคาไวมีราคาเกินกวาคาจาง ผูรับจางตองจายเงินคากรวด หิน ดิน ทรายสวนทิ่เกิน
ใหแกทางราชการ และใหผูใชที่ราชพัสดุน้ันนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของกรมธนารักษ 
    ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่ไดจากการขุดลอกเปนแร ทรัพยากรไม หรือวัตถุโบราณ 
จะตองแจงกรมธนารักษและสวนที่ราชการที่เก่ียวของทราบโดยเร็ว เพ่ือรวมกันดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
ตอไป 
    “ขอ 22 ตรี การขอใชที่ราชพัสดุเพ่ือใชประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้าทวม เมื่อไดรับอนุญาตใหใชไดแลว หากผูใชที่ราชพัสดุจําเปนตองขุดดินในที่ราช
พัสดุเพ่ือจัดทําเปนแหลงนํ้าและประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคาเปนคาจางในการ
ขุดดิน ใหดําเนินการตามความในขอ 22 ทวิ โดยอนุโลม แตกอนดําเนินการขุดจะตองมีการรังวัดตรวจสอบอาณา
เขตที่ราชพัสดุใหถูกตอง และใหกรมธนารักษ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแลวแตกรณี ตรวจแบบแปลน แผนผังการจัดสรางแหลงนํ้าใหถูกตองและปลอดภัยกอน 
    ในกรณีที่มีความจําเปนตองขุดลอกแหลงนํ้าหลังจากที่ไดมีการใชประโยชนแลว ประสงค
จะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ใหดําเนินการขออนุญาตโดย
ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม”  
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    “ขอ 22 จัตวา ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนตามที่ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรี
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด ใหขุดลอกทางนํ้าชลประทานตามขอ 22 ทวิ หรือขุด
ดินในที่ราชพัสดุที่อยูในอาณาเขตที่ผูใชประโยชนครอบครอง ดูแล บํารุงรักษาอยู เพ่ือจัดทําเปนแหลงนํ้า หรือขุด
ลอกแหลงนํ้าตามขอ 22 ตรี เพ่ือประโยชนในการปองกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง หรือนํ้า
ทวม ใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ วาจางเพ่ือดําเนินการดังกลาว
ไปพลางกอนแลวเสนอเรื่องใหอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายใน 15 วัน นับแตวันที่
วาจาง” 
    “ขอ 22 เบญจ การดําเนินการวาจางขุดลอกทางนํ้าชลประทาน หรือขุดดินในที่ราช
พัสดุตามระเบียบนํ้า ผูใชที่ราชพัสดุจะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก หรือขุดดินในที่
ราชพัสดุและกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย และวางหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นตอผูวาจางหรือบุคลคลภายนอก จากการดําเนินการดังกลาวดวย 
    ซึ่งการดําเนินการตามขอ 22 ทวิ ขอ 22 ตรี และขอ 22 จัตวา ดังกลาวขางตน มี
เจตนารมณเพ่ือเปนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติโดยกําหนดใหสามารถนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอก
ไปตีราคาเปนคาขางในการขุดลอกได โดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดกอน ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวไมใชขอกําหนดใหตองปฏิบัติกอน แตเปนทางเลือกปฏิบัติเพ่ือเปนการลดขั้นตอนและความ
สะดวกในการปฏิบัติในภารกิจที่ถือวามีความจําเปนเรงดวน (หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0310/278 ลงวันที่ 13 
มกราคา 2552) ดังน้ัน หากหนวยงาน/โครงการพิจารณาแลวเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตน และมีความประสงค
จะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกน้ัน ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก ในเขตกรุงเทพมหานครใหขอ
อนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ ในจังหวัดอ่ืนใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด และแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินราคาขั้นตํ่าของดินที่ขุดได โดยดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเชนเดียวกับวิธีการจําหนายมูลดินใหกับ
ผูรับจาง ซึ่งจะแตกตางเฉพาะในสวนการกําหนดเง่ือนไขการจายคาจาง เทาน้ัน 
   6) เกณฑการตรวจนับและการควบคุมการใชวัสดุที่ไดจากที่ราชพัสดุ  
  กรมทรัพยากรนํ้าในฐานะผูขอใชที่ราชพัสดุ จะตองทําการตรวจนับและควบคุมการใชมูลดินที่
ไดจากที่ราชพัสดุ โดยการจัดทําบัญชีคุมยอดมูลดิน ที่จะนําไปใชประโยชนดานการกอสราง ดานสาธารณประโยชน 
หรือสาธารณกุศล สวนที่เหลือจากบัญชี จะจําหนายใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งราคามูลดิน และจัดหาสถานที่
กองมูลดิน ซึ่งสถานที่กองมูลดินน้ันจะตองไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมเปนอุปสรรคตอการกอสราง ซึ่ง
เกณฑการตรวจนับใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
เกณฑ เอกสารตัวอยางการคิดราคามูลดินที่จะจําหนายใหผูรับจาง (ภาคผนวก ข-1)” 
 4.4 สรปุขั้นตอนการดําเนินงาน   

4.4.1 แนวทางปฏิบัติการดําเนินงานโครงการกรมทรัพยากรนํ้า ขออนุญาตใชพ้ืนที่
สาธารณประโยชน (นสล.) และการตีราคา ประเมินราคาเปนคาจางหรือคาตอบแทน หรือหักกลบคาจาง (ตาม
มาตรา 9 ทวิ) 

1) สํารวจความเหมาะสมโครงการเบ้ืองตน และพิจารณาวางโครงการ (โดยมี
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอําเภอ) 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3) สํารวจรายละเอียดภูมิประเทศแหลงนํ้า สํารวจลักษณะดิน การใชประโยชนมูล

ดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอก เพ่ือการออกแบบ 
4) จัดทํารายละเอียดโครงการเก่ียวกับวัสดุที่ไดจากการขุดลอก วัสดุมูลดินที่ใชใน

โครงการ มูลดินที่ใชในพ้ืนที่สาธารณประโยชน พ้ืนที่สาธารณกุศล และมูลดินที่เหลือจากการใชประโยชนเพ่ือตี
ราคาเปนคาจางหรือคาตอบแทน หักกลบคาจาง (ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

5) หนวยงานเจาของโครงการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินราคามูลดินหรือ
วัสดุที่ไดจากการขุดลอก 

6) ดําเนินการกําหนดรายละเอียด การออกแบบ จัดทําแบบแปลนและประมาณ
ราคาโครงการ 

7) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
8) หนวยงานเจาของโครงการย่ืนความประสงคขออนุญาตใชพ้ืนที่ และขอความ

เห็นชอบการนํามูลดินไปใชประโยชนหรือการตีราคา ประเมินราคาเปนคาจาง คาตอบแทนหรือหักกลบคาจาง 
(ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯพ.ศ.2547 ขอ 7 ) เสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด ผาน
สํานักงานที่ดินจังหวัด 

9) สํานักงานที่ดินจังหวัด ตรวจสอบโครงการ สรุปเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือให
ความเห็นชอบ (หนวยงานเจาของโครงการติดตามและสนับสนุนขอมูลรายละเอียด) 

10) หนวยงานเจาของโครงการเสนอแผนงานงบประมาณโครงการเขาแผนพัฒนา
จังหวัด และนําเสนอเขาแผนบูรณาการลุมนํ้า 

11) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดแจง
หนวยงานเจาของโครงการ (หนวยงานเจาของโครงการติดตาม) 

12) หนวยงานเจาของโครงการ นําแผนงานโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจําป 

13) เมื่อไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 

14) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินงานกอสราง 
15) การควบคุม กํากับ กรณีมูลดินที่นําไปใชประโยชนทางราชการ เชนนําไปใชใน

โครงการ นําไปใชในพ้ืนที่สาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล ใหจัดทําบัญชีรายละเอียดมูลดินแตละประเภท 
พรอมแผนที่ และภาพถาย สงมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายงานใหอําเภอรับทราบ 

16) การควบคุม กํากับ กรณีมูลดินที่นําไปจายเปนคาจาง คาตอบแทน หักกลบคา
งานในโครงการ กําหนดเง่ือนไขใหผูดําเนินการขุดลอกจัดการกองวัสดุไมใหเปนอุปสรรคการทํางาน ไมมีผลกระทบ
เกิดความเดือดรอนเสียหายกับประชาชน และใหจัดทําบัญชีรายละเอียดมูลดิน พรอมแผนที่ และภาพถาย รายงาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอําเภอรับทราบ 
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หรือวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกแหลงน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

17) หนวยงานเจาของโครงการ จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ 
ลงทะเบียนแหลงนํ้า รายงานใหผูวาราชการจังหวัด และรายงานใหกรมทรัพยากรนํ้ารับทราบ 
 4.4.2 แนวทางปฏิบัติการดําเนินงานโครงการกรมทรัพยากรนํ้า ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ 
และจําหนายมูลดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า 

1) สํารวจความเหมาะสมโครงการเบ้ืองตน และพิจารณาวางโครงการ (โดยมี
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอําเภอ) 

2) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3) สํารวจรายละเอียดภูมิประเทศแหลงนํ้า สํารวจลักษณะดิน การใชประโยชน

วัสดุที่ไดจากการขุดลอก เพ่ือการออกแบบ 
4) ดําเนินการออกแบบ จัดทําแบบแปลนและประมาณราคาโครงการ 
5) จัดทํารายละเอียดโครงการเก่ียวกับวัสดุที่ไดจากการขุดลอก วัสดุมูลดินที่ใชใน

โครงการ มูลดินที่ใชในพ้ืนที่สาธารณประโยชน พ้ืนที่สาธารณกุศล และมูลดินที่เหลือจากการใชประโยชนเพ่ือ
จําหนายโดยการประมูลขายทอดตลาด(ตามนัยระเบียบการใชที่ราชพัสดุฯ พ.ศ.2546 ขอ 22) หรือตีราคาเปน
คาจางขุดลอก(ตามนัยระเบียบการใชที่ราชพัสดุฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ขอ 22 ทวิ, 22 ตรี และขอ 22 จัตวา)  

6) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
7) หนวยงานเจาของโครงการย่ืนความประสงคขอใชพ้ืนที่ (ตามนัยระเบียบการใช

ที่ราชพัสดุฯพ.ศ.2546 ขอ 21, 22 ) เสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด ผานสํานักงานที่ดินจังหวัด 
8) สํานักงานที่ดินจังหวัด ตรวจสอบโครงการ สรุปเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือให

ความเห็นชอบ 
9) เสนอแผนงานงบประมาณโครงการเขาแผนพัฒนาจังหวัด และนําเสนอเขาแผน

บูรณาการลุมนํ้า 
10)  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นําแผนงานโครงการเสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 
11)  เมื่ อไดรับจัดสรรงบประมาณ  ดําเนินการจัดซื้ อจัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯพ.ศ.2560 ซึ่งสามารถกําหนดเง่ือนไขการรับซื้อมูลดินที่ขุดไดไวในเอกสารประกวดราคาได 
โดยใหผูชนะการประกวดราคาเสนอราคารับซื้อมูลดินที่ขุดไดในคราวเดียวกัน (ตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด
ที่ กค 0310/10339 ลงวันที่ 11 กันยายน 2551 และตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุดที่ กค 0310/278 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2552และตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุดที่ กค 0302/1596 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 
2559) 

12)  ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินงานกอสราง 
13)  การควบคุม กํากับ กรณีมูลดินที่นําไปใชประโยชนทางราชการ เชนนําไปใช

ในโครงการ นําไปใชในพ้ืนที่สาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล ใหจัดทําบัญชีรายละเอียดมูลดินแตละประเภท 
พรอมแผนที่ และภาพถาย สงมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดหรือธนา
รักษพ้ืนที่รับทราบ 
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สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 
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14)  การควบคุม กํากับ กรณีมูลดินที่นําไปจายเปนคาจาง หักกลบคางานใน
โครงการ กําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางจัดการกองวัสดุไมใหเปนอุปสรรคงานทํางาน ไมมีผลกระทบกับประชาชนและ
ใหจัดทําบัญชีรายละเอียดมูลดิน พรอมแผนที่ และภาพถาย รายงานใหผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนที่รับทราบ 

15)  หนวยงานเจาของโครงการ จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ 
ลงทะเบียนแหลงนํ้า รายงานใหผูวาราชการจังหวัด และรายงานใหกรมทรัพยากรนํ้ารับทราบ 

5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
         5.1 เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําประมาณราคาคากอสราง (ปร.4, ปร.5) และจัดทําราคากลาง
โครงการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 
  5.2  เพ่ือลดความเสี่ยงจากหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบต้ังขอสังเกต เรื่อง ปริมาณ ตําแหนงที่ทิ้งดิน 
และระยะทางขนสง ที่อาจมีผลทําใหราชการเสียประโยชน 
  5.3  เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอกโครงการพัฒนา อนุรักษและ
ฟนฟูแหลงนํ้า ใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว 
  5.4  เพ่ือเปนการแกไขปญหาการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ไดจากการขุดลอกโครงการพัฒนา และ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า ใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

6. ขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันโครงการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า ของกรมทรัพยากรนํ้า เปนการดําเนินงานในพ้ืนที่
แหลงนํ้าสาธารณประโยชนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัด
เปนผูดูแล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ต้ืนเขิน 
พ.ศ. 2547  กรณีกรมทรัพยากรนํ้าต้ังงบประมาณดําเนินการเอง การบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ไดจากการ
ขุดลอก (กรวด หิน ดิน ทราย) ดําเนินการไดโดยอันดับแรกนําไปใชประโยชนของทางราชการ ไดแก ทําประโยชน
ในการกอสรางเชนคันดิน ทางเขาโครงการ หรือนําไปใชในที่สาธารณะประโยชน สาธารณกุศลเทาน้ัน มิได
กําหนดใหมีการจําหนายวัสดุที่ไดจากการขุดลอกได เหมือนกับการขุดลอกแหลงนํ้าในที่ราชพัสดุที่อยูในอํานาจการ
ดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง ที่สามารถจําหนายวัสดุที่ไดจากการขุดลอกได แตเน่ืองจากการนําวัสดุที่ไดจาก
การขุดลอกมีขอจํากัดดานพ้ืนที่สาธารณประโยชนที่จะนํามูลดินไปเก็บกอง หรือหากนําไปตีราคา ประเมินราคา
เปนคาตอบแทน คาจางเอกชน หักกลบคาจาง หรือจําหนายมูลดินใหกับเอกชน บางพ้ืนที่อาจไมเปนที่สนใจของ
เอกชนเน่ืองจากไมสามารถนํามูลดินไปพัฒนาประโยชนตอเน่ืองได จึงยังเปนขอจํากัดและปญหาในพ้ืนที่ของแหลง
นํ้าที่มีความจําเปนตองการขุดลอกหรือปรับปรุงไมสามารถดําเนินการได ดังน้ันเพ่ือใหการบริหารงานโครงการและ
การบริหารจัดการมูลดินเกิดประสิทธ์ิภาพ เกิดความคลองตัว และ รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ปญหา เห็นควรใหมี
คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการมูลดินและทรัพยากรที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า/
พ้ืนที่ชุมนํ้าดําเนินการดังน้ี 
 6.1 เห็นควรนําแนวทางการบริหารจัดการมูลดินและวัสดุที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า ของกรม
ทรัพยากรนํ้า หารือแนวทางปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กรมเจาทา 
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กระทรวงคมนาคม กรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และหนวยงานตรวจสอบ สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน เพ่ือใหความคิดเห็นหรือจัดทําเปนขอตกลงระหวางหนวยงานตอแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือ
วัสดุที่ไดจากการขุดลอกแหลงนํ้า ของกรมทรัพยากรนํ้า ดังกลาว เพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจนในระเบียบขั้นตอน 
ความรวมมือระหวางหนวยงานในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 6.2 กรณกีารจําหนายมูลดินโดยไมมีผูสนใจ หรือในพ้ืนที่ไมสามารถนํามูลดินไปพัฒนาตอยอดทางมูลคาได 
และแหลงนํ้าในพ้ืนที่ยังมีความจําเปนในการขุดลอกปรับปรุง เห็นควรศึกษาแนวทางการนํามูลดินหรือวัสดุที่ไดจาก
การขุดลอกแหลงนํ้า ไปใชประโยชนในพ้ืนที่ลุมตํ่า หรือนํามูลดินไปดําเนินการแกไขปญหาพ้ืนที่การเกษตรของ
ประชาชนที่ถูกนํ้าทวมเปนประจําในบริเวณโดยรอบโครงการแหลงนํ้า เพ่ือเปนการแกไขลดปญหาพ้ืนที่การเกษตร
ถูกนํ้าทวม สามารถชวยลดงบประมาณคาใชจายของรัฐบาลในการชดเชยเยียวยาพ้ืนที่ถูกนํ้าทวม และสามารถลด
งบประมาณการดําเนินงานกอสราง ซึ่งถือเปนประโยชนกับทางราชการ โดยกระบวนการมีสวนรวมผานความ
เห็นชอบจากประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานเสนอเปน
โครงการนํารองหรือเปนมาตรการผานความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและคณะรัฐมนตรีตอไป 
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โครงการ......................................................................................... 

บาน....................ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวัด............................ 
ของ กรมทรพัยากรน้ํา  ปงบประมาณ........................................ 

หลกัการและเหตผุล 

  เน่ืองจากแหลงนํ้าสาธารณประโยชน................................ประสบกับสภาพปญหาการต้ืนเขินจากการ
ทับถมของตะกอนดินและวัชพืช ซึ่งสงผลใหไมสามารถเก็บกักนํ้าไดในปริมาณที่เพียงพอสําหรับราษฎรไวใชในฤดู
แลง ประกอบกับเมื่อถึงฤดูฝน แหลงนํ้าซึ่งมีสภาพต้ืนเขินไมสามารถรองรับนํ้าและระบายนํ้าไดดี ทําใหราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย รวมทั้ง เพ่ือเปนการอนุรักษและฟนฟูสภาพระบบนิเวศของแหลงนํ้า ดังน้ัน จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินโครงการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณะ.............................เพ่ือเปนการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าและ
แกไขปญหาดังกลาว อันเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าและนํ้า
ทวม รวมทั้งเปนการฟนฟูสภาพระบบนิเวศของแหลงนํ้าสาธารณะใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงตอความตองการของราษฎรในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค 
  1. ปรับปรุงและเพ่ิมปริมาตรเก็บกักนํ้าและการระบายนํ้า อันเปนการปองกันและบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวมของราษฎร 
  2. ปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าเพ่ือเสริมสรางสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 
  3. สรางความตระหนักและการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 

เปาหมาย 
  ดําเนินงานโครงการเพ่ืออนุรักษฟนฟูสภาพระบบนิเวศของแหลงนํ้าสาธารณะ............................... 
ตลอดจนเปนการปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวม เพ่ือในใหราษฎรสามารถใชประโยชนจาก
แหลงนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

สถานทีด่าํเนนิการ 
 โครงการ................................................บาน.....................................ตําบล....................................
อําเภอ....................................จังหวัด.........................................ตําแหนงที่ต้ังตามแผนที่ 1:50000  WGS84  
ระวาง.....................................พิกัด N.................................E............................................ 

แบบในการขุดลอก 
แบบแปลนโครงการ.................................................................................................................ตาม

รายละเอียดที่แนบมาพรอมน้ี จํานวน...............................ชุด 
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วิธีดําเนินการขุดลอก จัดจางเอกชนดําเนินการขุดลอกโดยใชงบประมาณวาจาง 
   งบประมาณ............................................................ 

ระยะเวลาดําเนินการ ........................................................................................... 

ปริมาณกรวด หิน ดิน ทราย รวมทั้งสิ้น  จํานวน....................................ลบ.ม. 

วิธีจัดการกรวด หิน ดิน ทราย 
   1. นําไปเปนประโยชนในทางราชการ   จํานวน..................................... ลบ.ม. 
   2. นําไปหักกลบเปนคาจางเอกชน จํานวน..................................... ลบ.ม. 

ผูทีด่ําเนนิการขุดลอก กรมทรัพยากรนํ้าทําการจัดจางเอกชนดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ผูรบัผดิชอบโครงการ สํานัก...................................................................... 
 
 

               ลงช่ือ                                 ผูเสนอโครงการ 
                           (                                 ) 
                       ผูอํานวยการ                          . 
  
 
 ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติ 
                           (                                 ) 

          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
 
ความเหน็ของผูวาราชการจังหวัด 

..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

 ลงช่ือ                                      . 
                             (                                 ) 

          ผูวาราชการจังหวัด............ 
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             …………………………………………. 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบดําเนินการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน 

เรียน เจาพนักงานที่ดินจังหวัด.................... 

อางถึง  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณะประโยชน พ.ศ. 2547 
  2. แนวทางการดําเนินการตามนโยบายขุดลอกแหลงนํ้าที่ต้ืนเขิน เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

สิ่งที่สงมาดวย  โครงการ............................................................................................................................................. 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณะประโยชน พ.ศ. 2547 ขอ 6 
และ ขอ 7 กําหนดใหสวนราชการที่ประสงคดําเนินการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่อยูในอํานาจดูแล
รักษาของกระทรวงมหาดไทย จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด โดยผานทางสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ตามที่อางถึง 1 และ 2 น้ัน  

 กรมทรัพยากรนํ้า โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค.... มีแผนการดําเนินงานขุดลอกแหลงนํ้าในพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน (นสล. ) ที่อยูในอํานาจดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย โครงการ.......................................
บาน...................ตําบล.....................อําเภอ........................จังหวัด....................... งบประมาณ..........................บาท 
(.......................................................) เพ่ือเปนการแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง ใหกับราษฎรในพ้ืนที่โครงการ 
จึงขอความเห็นชอบดําเนินงานโครงการดังกลาว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย เพ่ือโปรดนําเสนอผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป จักขอบคุณย่ิง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

 (........................................) 
ผูอํานวยการ............................................ 

สวน.................................... 
โทรศัพท................................. 
โทรสาร  ....................................  

ที่  ............../.......... 
……………………………………................... 

........................................................
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