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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณประโยชนที่ตื้นเขินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตใหดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ใหสามารถ
รองรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่เกิดจากภัยแลงและน้ําทวมไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบั
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเกี่ยวกับการ

ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการอนุญาตใหดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“แหลงน้าํสาธารณประโยชน” หมายความวา ลําราง หวย หนอง คลอง บึง บาง

และแหลงน้ําอื่นๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงนานน้ําตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๕ 

“การขุดลอก” หมายความวา การขุด ดูด ตัก หรือการกระทําประการอื่นใดที่เปน
การนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยูใตแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดิน 

“นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ผูอํานวยการเขตสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยาดวย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๖ง/๖/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 
ขอ ๕  เมื่อนายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีพิจารณาเห็น

วาแหลงน้ําสาธารณประโยชนในทองที่ใดตื้นเขิน สมควรทําการขุดลอก ใหนายอําเภอหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวทําการสํารวจขอบเขต ปกแนวเขตแหลงน้ํานั้นใหชัดเจน พรอมท้ัง
ออกแบบการขุดลอก กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกใหแลวเสร็จ และ
เสนอเปนโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจงัหวัด แลวจึงประกาศหาผูประสงคที่จะ
ทําการขุดลอกมีกําหนดไมนอยกวาสิบหาวัน นับแตวันประกาศ 

ในกรณีที่แหลงน้ํานั้นมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหยึดถือแนวเขตตาม
หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงน้ัน 

 
ขอ ๖  กรณีที่ทางราชการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะจัดจางใหเอกชนทําการขุด

ลอกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นและนายอําเภอ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสงคจะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนประโยชนของทางราชการหรือ
คาจางเอกชน ใหนายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอความเห็นชอบจากผูวา
ราชการจังหวัด 

ในกรณีนายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะนํากรวด หิน ดิน 
ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนคาจางเอกชน ใหตีราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอก
ตามราคาคาตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา ๙ ทวิ ในบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมาย
ที่ดินโดยอนุโลมแลวใหหักกลบจากคาจางและถามีราคาเกินกวาคาจาง เอกชนผูรับจางตองจายเงิน
คากรวด หิน ดิน ทราย สวนที่เกินดังกลาวคืนใหทางราชการ และใหเงินนั้นตกเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่ไดจากการขุดลอกเปนแร ทรัพยากรไม หรือวัตถุ
โบราณ ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอื่นเห็นสมควรจะทําการขุด

ลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน ใหนําความในขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๘  ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิด

จากอุทกภัยหรือภัยแลง และจําเปนตองทําการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน ให
นายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเอกชนทําการขุดลอกแหลงน้ํา
ดังกลาวไปพลางกอน แลวเสนอเรื่องใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
วาจาง 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  ในการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน ผูวาราชการจังหวัดจะกําหนด
เงื่อนไขใหผูดําเนินการขุดลอกปฏิบัติเพื่อไมใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกราษฎรรวมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขอื่นใหผูดําเนินการขุดลอกตองปฏิบัติและรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินการก็ได 

เง่ือนไขในการขุดลอก ใหเปนไปตามขอกําหนดทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๐  ใหนายอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบและควบคุมการขุดลอกใหเปนไปโดยถูกตองตามเงื่อนไข 
 
ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้และมีอํานาจวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วันมูหะมัดนอร  มะทา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอกําหนดในสัญญาใหดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัตติกา/พิมพ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
สุมลรัตน/พัชรินทร/ตรวจ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
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