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Iคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่�ง ๆ

คำ�นำ�

เมื่อวันที่่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ผู้แทนที่มี่อำ�น�จเต็มจ�กรัฐภ�คีทั้งสี่ประเทศในลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่�ง

ได้แก่ รัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� รัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว รัฐบ�ล 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย และรัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ได้ร่วมสร้�งประวัติศ�สตร์        

โดยก�รลงน�มในคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน (คว�มตกลง 

แม่น้ำ�โขง พ.ศ. 2538) และพิธีส�รเพื่อก�รจัดตั้ง และก�รริเริ่มองค์กรคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ได้เน้นย้ำ� และยอมรับคุณค่� “จิตวิญญ�ณแห่งคว�มร่วมมือในแม่น้ำ�โขง” 

ซึ่งเริ่มขึ้นในเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยภ�คีสม�ชิกได้ยอมรับหลักก�รร่วมกันในคว�มร่วมมือเพื่อ

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และหลักคว�มยุติธรรมของก�รใช้น้ำ�  ทรัพย�กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

สิ่งแวดล้อม ในแม่น้ำ�โขง และเปิดโอก�สให้ประเทศริมน้ำ�ตอนบนทั้งสองประเทศ ได้แก่ 

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนจีน และสหภ�พพม่�เข้�มีส่วนร่วมในคว�มร่วมมือ

และยังได้สร้�งกลไกเชิงสถ�บันเพื่อดำ�เนินก�รต�มบทบัญญัติ ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง พ.ศ. 2538       

ในฐ�นะที่เป็นองค์กรลุ่มน้ำ�ระหว่�งรัฐภ�คี ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะ         

ดำ�เนินก�รผ่�นท�งองค์กรบริห�รถ�วร 3 องค์กร คือคณะมนตรีทำ�หน้�ที่ในก�รตัดสินใจ 

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

เป็นหน่วยปฏิบัติ และประส�นก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ในลุ่มแม่น้ำ�โขง ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินง�นที่

ต่อเนื่องจ�กองค์ก�รที่ได้ดำ�เนินก�รในอดีต ได้แก่ คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขง คณะกรรมก�รประส�นง�น 

ชั่วคร�ว และสำ�นักง�นเลข�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัติของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง 

พ.ศ. 2538 เพื่อประโยชน์ของประช�ชนในลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่�ง

ดร. ฟ�ม ทวน ฟ�น 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบริห�ร



II คว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย�่งยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่�ง ๆคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง พ.ศ. 2538 เป็นกรอบคว�มตกลงที่่เป็นพลวัตร ที่คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง นำ�ไป

ใช้ และส�ม�รถแก้ไขได้ห�กจำ�เเป็น ซึ่งก�รดำ�เนินก�รต�มกฎ และระเบียบปฏิบัติจะเป็นก�รทำ�ง�นร่วม

กันระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�รระบุกิจกรรม และกลไกหลักเพื่อสนับสนุน

ก�รใช้น้ำ�ในแม่น้ำ�โขง และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียม และยั่งยืน รวมถึงก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม

เมื่อ พ.ศ. 2542 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และประเทศภ�คีสม�ชิกให้คว�มเห็นชอบแผนง�น ก�รใช้น้ำ� 

(Water Utilisation Programme WUP) และให้คำ�มั่นในก�รพัฒน�กฎระเบียบก�รใช้น้ำ�ในลุ่ม

แม่น้ำ�โขงตอนล่�ง จำ�นวน 6 ฉบับ โดยได้รับทุนสนับสนุนจ�กกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global 

Envirionmental Fund: GEF) ผ่�นธน�ค�รโลก 

เอกส�รฉบับนี้เป็นก�รปรับปรุงจ�กฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งโดยมีเนื้อห�ประกอบด้วย คว�มตกลงแม่น้ำ�

โขง พ.ศ. 2538 ระเบียบปฏิบัติ 3 ฉบับที่คณะมนตรีคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงให้คว�มเห็นชอบ เมื่อ 

พ.ศ. 2544 คือ ระเบียบปฏิบัติเรื่อง ก�รแลกเปลี่ยน และก�รใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศ (The 

Procedures for Data and Information Exchange and Sharing: PDIES) และแนวท�งเรื่องก�รดูแล 

และก�รจัดก�รระบบส�รสนเทศของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง (Guidelines on Custodianship and 

Management of the Mekong River Commission Information System) ระเบียบปฏิบัติเรื่อง ก�รติดต�ม 

ตรวจสอบก�รใช้น้ำ� (Procedures for Water Use Monitoring: PWUM) และระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ก�ร

แจ้ง ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน�้ และข้อตกลง (The Procedures for Notification, Prior Consultation and 

Agreement: PNPCA) ที่ผ่�นคว�มเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2546 

ในฉบับที่3, ขั้นตอนสุดท้�ยยังคงเหมือนกับในฉบับที่2: ขั้นตอนสำ�หรับข้อมูลก�รแลกเปลี่ยนและแบ่ง

ปันข้อมูล; ขั้นตอนสำ�หรับก�รตรวจสอบก�รใช้น้ำ�; ขั้นตอนสำ�หรับก�รแจ้งเตือน, ก�รปรึกษ�ห�รือล่วง

หน้�และข้อตกลง; ขั้นตอนสำ�หรับก�รบำ�รุงรักษ�น้ำ�ที่ไหลในกระแสหลัก; และ ขั้นตอนสำ�หรับคุณภ�พ

น้ำ�.

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง ก�รแลกเปลี่ยน และก�รใช้ร่วมกัน ซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศมีเป้�หม�ย

เพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล ข�่วส�รระหว�่งประเทศภ�คีสม�ชิกคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�

โขง และเพื่อให้ส�ธ�รณะส�ม�รถเข�้ถึงแหล่งข้อมูล ต�มที่ประเทศภ�คีสม�ชิกได้กำ�หนด  รวมถึงก�ร

ส่งเสริมให้เกิดคว�ม เข้�ใจ และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศภ�คีสม�ชิกอย่�งสร้�งสรรค์

เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยระเบียบปฏิบัติเรื่องดังกล่�วนี้ ได้กำ�หนดให้คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง      

ส�ม�รถพัฒน�องค์คว�มรู้อย่�งกว้�งขว�ง เพื่อเป็นพื้นฐ�นของก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�แบบ 

บูรณ�ก�ร



IIIคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่�ง ๆ

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รติดต�ม ตรวจสอบก�รใช้น้ำ� ได้กำ�หนดกรอบกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน

ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รติดต�ม และตรวจสอบก�รใช้ และก�รผันน้ำ�ใน 

ลุ่มน้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ให้มีประสิทธิภ�พ โดยกระบวนก�รนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

คว�มเข้�ใจที่ดี และคว�มโปร่งใส เพื่อประเทศภ�คีสม�ชิกมีครว�มมั่นใจระบบก�รติดต�ม และ

ตรวจสอบก�รใช้น้ำ� และก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลข่�วส�รเพื่อสนับสนุนกระบวนก�รว�งแผนในอน�คต

นอกจ�กนี้ มีก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�นช่วยเหลือท�งวิช�ก�ร (The Technical Assistance and Coordination 

Team: TACT) เมื่อปล�ยปี พ.ศ. 2546 เพื่อดำ�เนินก�รติดตั้ง รักษ� และปรับปรุงระบบข้อมูลข่�วส�ร ของ

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง (The MRC- Information System: MRC-IS) และระบบก�รติดต�ม ตรวจ

สอบก�รใช้น้ำ� (MRC-Water Use Monitoring System: MRC-WUMS) ภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัติ ทั้งสอง

ฉบับ  สำ�หรับแนวท�งปฏิบัติ ที่ต้องจัดทำ�เพิ่มเติมเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก ในก�รปฏิบัติต�ม

ระเบียบปฏิบัติเหล่�นี้ได้จัดเตรียม และผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�ร

แม่น้ำ�โขง และคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2548

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแจ้งก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� และข้อตกลง ได้ให้กรอบแนวท�งแก่ประเทศ

ภ�คีสม�ชิกในก�รดำ�เนินโครงก�รต�มข้อเสนอก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ที่จะต้องดำ�เนินก�ร 

ต�มม�ตร�ที่ 5 ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ซึ่งจะส่งเสริมคว�มเข้�ใจ และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

ภ�คีสม�ชิก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นต่อก�รพัฒน� ก�รจัดก�ร และก�รปกป้องทรัพย�กรน้ำ� และ 

ทรัพย�กรที่เกี่ยวข้อง ในแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน

ในก�รจัดเตรียมกรอบก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับแนวท�งปฏิบัติในเชิงเทคนิค ก�รบริห�รจัดก�รในเชิง 

สถ�บัน ก�รกำ�หนดทิศท�ง และข้อมูลข่�วส�ร มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และ

ประเทศภ�คีส�ม�รถกำ�หนดรูปแบบก�รไหลของน้ำ�ในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น ณ บริเวณที่วิกฤต 

และกำ�หนดเวล�ในช่วงปี โดยระเบียบปฏิบัติ เรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น 

ได้ถูกพิจ�รณ�ระหว่�งก�รอภิปร�ยเกี่ยวกับก�รพัฒน� และจัดให้มีก�รแจ้งเตือนล่วงหน้�ถึงเงื่อนไข

ในก�รไหลใหม่ ซึ่งอ�จจะเกิดขึ้นนอกเหนือไปจ�กพื้นที่เบื้องต้นที่มีคว�มจำ�เป็นที่ ต้องได้รับก�ร

พิจ�รณ�โดยคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง คุณภ�พน้ำ� เป็นกรอบแผนง�นคว�มร่วมมือ สำ�หรับก�รคงไว้ ซึ่งคุณภ�พน้ำ�ที่ดี และ

ยอมรับได้ เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำ�โขง ระเบียบปฏิบัติเรื่อง คุณภ�พน้ำ� ได้รับ
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ก�รรับรองจ�กคณะมนตรีคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในเดือนมกร�คม พ.ศ. 2554  วัตถุประสงค์

ของระเบียบปฏิบัติ และแนวท�งปฏิบัติเหล่�นี้เป็นไปเพื่อจัดให้มีกระบวนก�รที่่่เป็นระบบระเบียบ

สำ�หรับก�รปฏิบัติง�นต�มคว�มตกลงแม่น้ำ�โขงในปี พ.ศ. 2538โดยคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และประเทศสม�ชิก  ห�ก

ผู้อ่�น หรือผู้ใช้ข้อมูลท่�นใดมีข้อคิดเห็น หรือคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มตกลง

และระเบียบปฏิบัติต่�งๆในเอกส�รฉบับนี้ กรุณ�ส่งข้อคิดเห็น หรือคำ�ถ�มของท่�นม�ได้โดยตรงที่

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

ฝ่�ยคว�มร่วมมือและก�รสื่อส�รระหว่�งประเทศ

สำ�นักเลข�ธิก�ร คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ณ นครหลวงเวียงจันทน์

184 ถนนฟ้�งุ่ม, ตู้ ป.ณ. 6101,  นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ล�ว

โทรศัพท์: (856-21) 263 263  อีเมลล์: mrcs@mrcmekong.org 
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แผนภ�พท่ี 1: ภ�พตัดขว�งของแม่น้ำ�โขงจ�ก
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แผนภ�พทีี่ 2: อ�ณ�เขตสำ�หรับก�รปฏิบัติต�มกฎ/

ระเบียบปฏิบัติในลุ่มแม่น้ำ�โขง
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ก�รประชุมครั้งที่2 ของ MRC ในเมือง

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดน�ม 

เดือนเมษ�ยน ปี 2014

ก�รประชุมครั้งที่1 ของ MRC ที่หัวหิน 

ประเทศไทย เดือนเมษ�ยน ปี 2010

น�ยกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูช�, ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�วและเวียดน�มและผู้แทนน�ยกรัฐมนตรีของไทย

ได้แสดงคว�มมุ่งมั่นร่วมกันในก�รแก้ไขปัญห�สำ�คัญหล�ย

ประก�รที่ลุ่มน้ำ�โขง

น�ยกรัฐมนตรีประเทศกัมพูช� ล�ว เวียดน�มและประเทศไทย

แสดงคว�มเป็นปึกแผ่นของประเทศสม�ชิกสี่ประเทศ

ในก�รประชุมปี 2010

ผู้นำ�และรัฐมนตรีในลุ่มแม่น้ำ�โขงจ�กคู่เจรจ�ของ MRC 

ประเทศจีนและประเทศพม่�ในที่ประชุมปี 2014

ผู้นำ�และรัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศในลุ่มน้ำ�โขง-ล้�นช้�ง ทุน

กับคู่ค้�ด้�นก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงในก�รประชุมปี 2014
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คว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�

ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน

ส่วนที่ี่ 1
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คว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�

ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน

รัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ร�ชอ�ณ�จักรไทย

และส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม มีคว�มปร�รถน�อย่�งเท่�เทียมกันที่จะร่วมมือกันต่อไป

ในลักษณะที่สร้�งสรรค์ และเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก�รพัฒน� ที่ยั่งยืน ก�รใช้ ก�รอนุรักษ์ 

และก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขง ได้ตกลงทำ�คว�มตกลงนี้ขึ้น 

เพื่อกำ�หนดกรอบคว�มร่วมมือ ที่เป็นที่ยอมรับแก่ภ�คีทั้งปวงของคว�มตกลงนี้ เพื่อให้บรรลุ

คว�มมุ่งปร�รถน�เหล่�นี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่�ว ได้แต่งตั้งผู้มีอำ�น�จเต็มของตน ดังนี้

ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�:
ฯพณฯ น�ยอิง เกียด

Deputy Prime Minister and Minister

Of Public Works and Transport

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว:
ฯพณฯ น�ยสมสะหว�ด เล่งสะหวัด

Minister of Foreign Affairs

ร�ชอ�ณ�จักรไทย:
ฯพณฯ น�ยแพทย์กระแส ชนะวงศ์

Minister of Foreign Affairs

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม:
ฯพณฯ น�ยเหงียน หม่�น คำ�

Minister of Foreign Affairs

ผู้ซึ่งหลังจ�กได้แสดงหนังสือมอบอำ�น�จเต็มของตนแก่กันและกันแล้วได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้



4 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง

บทที ่1
อ�รัมภบท
รำ�ลึกถึงก�รก่อตั้งคณะกรรมก�รประส�นง�นสำ�รวจลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่�ง เมื่อวันที่ 17 กันย�ยน 

พ.ศ. 2500  โดยรัฐบ�ลของประเทศเหล่�นี้ โดยธรรมนูญซึ่งรับรองแล้ว โดยสหประช�ช�ติ

รับทร�บถึง เจตน�รมย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคว�มร่วมมือ และคว�มช่วย เหลือซึ่งกันและกัน 

ซึ่งได้ก่อให้เกิดแรงบันด�ลใจแก่ง�นของคณะกรรมก�รประส�นง�นสำ�รวจลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่�ง 

และคว�มสำ�เร็จ จำ�นวนม�กที่ได้สัมฤทธิ์ผลจ�กคว�มพย�ย�มของคณะกรรมก�ร ฯ นี้

ยอมรับว่� ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งใหญ่หลวงท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งได้เกิดขึ้นในประเทศ

ต่�งๆ เหล่�นี้ของภูมิภ�คในช่วงระยะเวล�นี้ ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องประเมิน กำ�หนด และจัดทำ�

กรอบคว�มร่วมมือในอน�คตขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ยอมรับว่�ลุ่มแม่น้ำ�โขง และทรัพย�กรธรรมช�ติที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม เป็นสินทรัพย์ธรรมช�ติ

ที่มีคุณค่�มห�ศ�ล ต่อประเทศภ�คีแม่น้ำ�โขงทุกประเทศ เพื่อคว�มเป็นอยู่ที่ดีท�งด้�นเศรษฐกิจและ

สังคม และม�ตรฐ�นก�รครองชีพของประช�ชน

ย้ำ�ถึงคว�มตั้งใจที่จะยังคงร่วมมือ และส่งเสริมก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ก�รใช้ ก�รอนุรักษ์ และก�รจัดก�ร 

ทรัพย�กรน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงในลักษณะที่ เป็นก�รสร้�งสรรค์ และ 

เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ด้�นก�รเดินเรือ และก�รอื่น ซึ่งมิใช่ก�รเดินเรือ เพื่อก�ร 

พัฒน�สังคม และเศรษฐกิจ และคว�มเป็นอยู่ที่ดี ของรัฐริมฝั่งแม่น้ำ�โขงทั้งปวง โดยสอดคล้องกับ

คว�มจำ�เป็นที่จะต้องคุ้มครอง ปกปัก รักษ� ปรับปรุง และจัดก�รสภ�พสิ่งแวดล้อม และสภ�พน้ำ� 

และก�รรักษ�คว�มสมดุลท�งนิเวศวิทย�ที่มีลักษณะเฉพ�ะของลุ่มแม่น้ำ�นี้

ยืนยันที่จะส่งเสริม หรือให้คว�มช่วยเหลือในก�รส่งเสริมคว�มเติบโตแบบพึ่งพ�อ�ศัยกันของ 

อนุภูมิภ�ค และคว�มร่วมมือกัน ระหว่�งประช�คมของประช�ช�ติ ในลุ่มแม่น้ำ�โขง โดยคำ�นึงถึง

ผลประโยชน์ของภูมิภ�คที่อ�จจะได้รับ หรือคว�มเสียห�ยที่อ�จจะหลีกเลี่ยงได้ หรือบรรเท�ลงได้ 

จ�กกิจกรรมภ�ยในลุ่มแม่น้ำ�โขงที่ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือนี้

ตระหนักถึง คว�มจำ�เป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงสร้�งองค์กรร่วมที่เหม�ะสม มีประสิทธิภ�พ และ

เพื่อดำ�เนินก�รได้ เพื่อปฏิบัติต�มคว�มตกลงนี้ ตลอดจนโครงก�ร แผนง�น และกิจกรรมที่ดำ�เนินก�ร 
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ภ�ยใต้คว�มตกลง ในคว�มร่วมมือ และก�รประส�นง�นกับประเทศภ�คีสม�ชิก แต่ละประเทศ และ 

ประช�คมระหว่�งประเทศ และเพื่อพิจ�รณ�แก้ไขเรื่องต่�งๆ และปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ 

และก�รพัฒน�ทรัพย�กรน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งฉันท์มิตร  ในเวล�อันควร 

และฉันท์เพื่อนบ้�นที่ดีต่อกัน

ประก�ศว่� วัตถุประสงค์เฉพ�ะหลักก�ร กรอบของสถ�บัน และบทบัญญัติอื่น ๆ ที่จะกล่�วต่อไปนี้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหลักก�รของกฎบัตรสหประช�ช�ติ และกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

บทที ่2
คำ�นิย�ม
เพื่อคว�มมุ่งหม�ยแห่งคว�มตกลงนี้ ให้เป็นที่เข้�ใจว่�คว�มหม�ยของคำ�ที่ขีดเส้นใต้ ดังต่อไปนี้จะใช้กับ 

ข้อบทของคว�มตกลงนี้ เว้นแต่กรณีที่ขัดแย้งกับบริบท

ข้อตกลงต�มม�ตร� 5

 
ข้อมติของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงซึ่งเป็นผลจ�กก�รห�รือกันก่อน และก�ร

ประเมินในก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กแม่น้ำ�โขงในช่วงฤดูน้ำ�ม�ก และก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่มน้ำ�ในช่วง

ฤดูแล้ง หรือก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ในช่วงฤดูแล้ง วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ คือ เพื่อให้บรรลุก�รใช้

ประโยชน์สูงสุด และก�รป้องกันก�รใช้น้ำ�อย่�งสูญเปล่� โดยผ่�นฉันท�มติที่เป็นพลวัตร และปฏิบัติได้

สอดคล้องกับกฎระเบียบว่�ด้วยก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ต�มท่ีกำ�หนดไว้ใน ม�ตร� 26

ปริม�ณก�รไหลต่ำ�สุดของน้ำ�ต�มธรรมช�ติร�ยเดือนที่ยอมรับได้  
ปริม�ณก�รไหลต่ำ�สุดของน้ำ�ต�มธรรมช�ติร�ยเดือนซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในแต่ละเดือนของช่วงฤดูแล้ง

ปริม�ณก�รไหลย้อนกลับของน้ำ�ต�มธรรมช�ติที่ยอมรับได้
ปริม�ณก�รไหลในฤดูน้ำ�ม�กของแม่น้ำ�โขงที่กรัตตี ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รไหลย้อนกลับไปยังทะเลส�บเขมร 

จนถึงระดับของทะเลส�บที่เหม�ะสมต�มที่ได้ตกลงกัน
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แผนพัฒน�ลุ่มน้ำ�
เครื่องมือ และกระบวนก�รว�งแผนทั่วไป ซึ่งคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

จะใช้เป็นแม่แบบในก�รระบุ จัดหมวดหมู่ และจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของโครงก�ร และแผนง�น 

เพื่อแสวงห�คว�มช่วยเหลือ และเพื่อก�รดำ�เนินก�รต�มแผนในระดับลุ่มน้ำ�

สิ่งแวดล้อม
สภ�พของทรัพย�กรน้ำ� และดิน อ�ก�ศ พืช และสัตว์ ที่มีอยู่เฉพ�ะในภูมิภ�คใดภูมิภ�คหนึ่ง

ก�รบอกกล่�ว
ก�รจัดส่งร�ยละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอก�รใช้น้ำ�ให้คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงโดย

ประเทศภ�คีหนึ่งใดในเวล�อันควร ต�มรูปแบบ ส�ระ และวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎระเบียบว่�ด้วยก�รใช้

น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ต�ม ม�ตร� 26

ก�รห�รือกันก่อน 
ก�รบอกกล่�วโดยจัดส่งร�ยละเอียดเพิ่มเติมแก่คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

ในเวล�อันควร ต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎระเบียบก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ต�ม ม�ตร� 26 

เพื่อให้ประเทศภ�คีอื่น ๆได้ พิจ�รณ� และประเมินผลกระทบของข้อเสนอก�รใช้น้ำ�ต่อก�รใช้น้ำ�ของตน 

และผลกระทบอื่น ๆ อันจะเป็น พื้นฐ�นที่นำ�ไปสู่ก�รทำ�ข้อตกลง ทั้งนี้ก�รห�รือกันก่อน มิได้เป็นทั้ง

สิทธิที่จะยับยั้งก�รใช้ หรือเป็น สิทธิแต่ฝ่�ยเดียว ของประเทศภ�คีใด ที่จะใช้น้ำ�โดยไม่คำ�นึงถึงสิทธิของ

ประเทศภ�คีสม�ชิกอื่น

ข้อเสนอก�รใช้น้ำ�
ข้อเสนอของประเทศภ�คีสม�ชิก เกี่ยวกับก�รใช้น้ำ�ของระบบแม่น้ำ�โขงที่เป็นก�รแน่นอน โดยไม่รวม 

ก�รใช้น้ำ�เพื่อก�รอุปโภคบริโภค และก�รใช้น้ำ�ปริม�ณเล็กน้อย ที่ไม่มีผลกระทบสำ�คัญต่อปริม�ณ

ก�รไหลของแม่น้ำ�โขง
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บทที ่3
วัตถุประสงค์ และหลักก�รของคว�มร่วมมือ

ประเทศภ�คีตกลง

ม�ตร� 1 ขอบเขตของคว�มร่วมมือ 
จะดำ�เนินคว�มร่วมมือกันในทุกด้�นของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ก�รใช้ ก�รบริห�รจัดก�รและก�รอนุรักษ์

ทรัพย�กรน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รชลประท�น 

ไฟฟ้�พลังง�นน้ำ� ก�รเดินเรือ ก�รป้องกัน น้ำ�ท่วม ก�รประมง ก�รล่องซุง สันทน�ก�ร และก�ร

ท่องเที่ยวในลักษณะที่จะทำ�ให้ก�รใช้น้ำ� ในประเภทต่�งๆ และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศภ�คี

ทั้งปวง บรรลุผลสูงสุด และให้ผลกระทบที่เป็นอันตร�ย อันอ�จเนื่องม�จ�กปร�กฏก�รณ์ ต�มธรรมช�ติ 

และจ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์เกิดน้อยที่สุด

ม�ตร� 2 โครงก�ร แผนง�น และก�รว�งแผน 
จะดำ�เนินก�รส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ และประส�นง�น ในก�รพัฒน�ให้ประเทศภ�คีได้รับ

ผลประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่�งเต็มศักยภ�พ และป้องกันก�รใช้น้ำ�ในลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งสูญเปล่� โดยเน้น 

และให้คว�มสำ�คัญแก่โครงก�รร่วม และ/หรือ โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ� และแผนง�นลุ่มน้ำ� โดยก�รจัดทำ� 

แผนพัฒน�ลุ่มน้ำ�ที่ใช้ในก�รกำ�หนดร�ยละเอียด จัดหมวดหมู่ และจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของโครงก�ร 

และแผนง�น เพื่อขอคว�มช่วยเหลือ และเพื่อก�รดำ�เนินก�รในระดับลุ่มน้ำ�

ม�ตร� 3 ก�รคุ้มครองสภ�พแวดล้อม และคว�มสมดุลท�งนิเวศวิทย� 
จะดำ�เนินก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพย�กรธรรมช�ติ ชีวิต และสภ�วะของพืช และสัตว์น้ำ� และ 

คว�มสมดุลท�งนิเวศวิทย�ของลุ่มแม่น้ำ�โขงจ�กมลพิษ หรือผลกระทบที่เป็นอันตร�ยอื่น ๆ ที่เกิดจ�ก 

แผนพัฒน�ใด ๆ และจ�กก�รใช้น้ำ� และ ทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องภ�ยในลุ่มน้ำ�
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ม�ตร� 4 คว�มเสมอภ�คแห่งอำ�น�จอธิปไตย 

และบูรณภ�พแห่งดินแดน 
จะดำ�เนินคว�มร่วมมือ บนพื้นฐ�นของคว�มเสมอภ�คแห่งอำ�น�จ อธิปไตย และบูรณภ�พแห่งดินแดน 

ในก�รใช้ และก�รคุ้มครองทรัพย�กรน้ำ�ของลุ่มแม่น้ำ�โขง

ม�ตร� 5 ก�รใช้น้ำ�อย่�งสมเหตุสมผล และเป็นธรรม 
จะใช้น้ำ�ของระบบแม่น้ำ�โขงภ�ยในอ�ณ�เขตของตนอย่�งสมเหตุสมผล และเป็นธรรม ต�มปัจจัย และ 

สภ�พก�รณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ต�มกฎระเบียบก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ� ข้�มลุ่มน้ำ�ที่กำ�หนดภ�ยใต้ 

ม�ตร� 26 และข้อ ก และ ข ต่อไปนี้ :

ก. ในลำ�น้ำ�ส�ข�ของแม่น้ำ�โขง รวมทั้งทะเลส�บเขมร ก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่มน้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�ม 

ลุ่มน้ำ� กำ�หนดจะต้องมีก�รบอกกล่�วต่อคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ข. ในลำ�น้ำ�ของแม่น้ำ�โขง

1. ในช่วงฤดูน้ำ�ม�ก

ก) ก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่มน้ำ� กำ�หนดจะต้องมีก�รบอกกล่�วต่อคณะกรรมก�รร่วมใน

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ข) ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� กำ�หนดจะต้องมีก�รห�รือกันก่อน ซึ่งมุ่งที่จะให้บรรลุข้อตกลงโดย

 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

2. ในช่วงฤดูแล้ง 

ก) ก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่มน้ำ� กำ�หนดจะต้องมีก�รห�รือกันก่อน ซึ่งมุ่งที่จะให้บรรลุข้อตกลงโดย

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ข) โครงก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ใด ๆ กำ�หนดจะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รร่วม

 ในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงโดยจัดทำ�เป็นข้อตกลงเฉพ�ะ เป็นร�ยโครงก�รก่อนที่จะมี

 ก�รผันน้ำ�ใด ๆ ต�มที่เสนอไว้ อย่�งไรก็ต�มในฤดูแล้งใด ห�กมีปริม�ณน้ำ�ส่วนเกินจ�ก

 ข้อเสนอก�รใช้น้ำ�ของภ�คีทุกฝ่�ย และได้มีก�รตรวจสอบ และยืนยันเป็นเอกฉันท์โดย

 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงแล้ว ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� สำ�หรับปริม�ณ

น้ำ�ส่วนเกินนั้นส�ม�รถกระทำ�ได้โดย กำ�หนดจะต้องมีก�รห�รือกันก่อน
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ม�ตร� 6 ก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลแม่น้ำ�โขง
จะดำ�เนินคว�มร่วมมือในก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลของแม่น้ำ�โขงโดยก�รผันน้ำ� ก�รปล่อยน้ำ� 

จ�กก�รกักเก็บ หรือก�รกระทำ�อื่น ๆ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภ�วะแล้งจัด และ/หรือ น้ำ�ท่วมม�ก 

เป็นประวัติก�รณ์ ดังนี้ :

ก. ไม่ให้ต่ำ�กว่�ปริม�ณก�รไหลต่ำ�สุดของน้ำ�ต�มธรรมช�ติร�ยเดือนที่เป็นที่ยอมรับ 

ได้ในแต่ละเดือนช่วงฤดูแล้ง

ข. เพื่อให้มีปริม�ณก�รไหลย้อนกลับของน้ำ�ต�มธรรมช�ติที่ยอมรับได้ของทะเลส�บเขมร 

ในช่วงฤดูน้ำ�ม�ก และ

ค. เพื่อป้องกันไม่ให้อัตร�เฉลี่ยก�รไหลของน้ำ�สูงสุดร�ยวันเกินอัตร�เฉลี่ยก�รไหลของน้ำ�ต�ม

 ธรรมช�ติในช่วงฤดูน้ำ�หล�ก

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง จะกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับที่ตั้ง และปริม�ณ 

ก�รไหลของน้ำ� รวมทั้งก�รตรวจวัด และก�รดำ�เนินก�รต�มคว�มจำ�เป็นในก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหล

ของน้ำ�ต�มที่กำ�หนดใน ม�ตร� 26

ม�ตร� 7 ก�รป้องกัน และก�รหยุดยั้งผลกระทบที่เป็นอันตร�ย 
จะมีก�รดำ�เนินคว�มพย�ย�มทุกวิถีท�ง เพื่อหลีกเลี่ยง ลด และบรรเท�ผลกระทบ ที่เป็นอันตร�ย

ที่อ�จเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นปริม�ณน้ำ� และคุณภ�พน้ำ� สภ�พน้ำ� (ระบบนิเวศ) 

และคว�มสมดุลด้�นนิเวศวิทย�ของระบบแม่น้ำ� ที่เป็นผลม�จ�กก�รพัฒน� และก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ� 

ของลุ่มแม่น้ำ�โขง หรือก�รปล่อยน้ำ�เสีย และปล่อยน้ำ�กลับคืน เมื่อรัฐหนึ่งใด หรือหล�ยรัฐได้รับ

ก�รบอกกล่�ว โดยมีหลักฐ�นที่เหม�ะสมที่แน่ชัด และเป็นจริงว่�รัฐนั้นกำ�ลังก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย

รุนแรงแก่รัฐริมฝั่งหนึ่งใด หรือหล�ยรัฐ จ�กก�รใช้ และ/หรือก�รปล่อยน้ำ�ลงในแม่น้ำ�โขง รัฐหนึ่งใด

หรือหล�ยรัฐนั้นจะต้องหยุดเหตุของอันตร�ยที่ถูกกล่�วห�ถึงนั้นในทันที จนกว่�เหตุของอันตร�ยนั้น

จะได้รับก�รพิสูจน์ที่กำ�หนดต�ม ม�ตร� 8

ม�ตร� 8 คว�มรับผิดชอบของรัฐต่อคว�มเสียห�ย 
ในกรณีที่ผลกระทบที่เป็นอันตร�ยก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยรุนแรงแก่รัฐหนึ่งใด หรือหล�ยรัฐ อันเนื่อง 

ม�จ�กก�รใช้ และ/หรือก�รปล่อยน้ำ�ลงในแม่น้ำ�โขงโดยรัฐหนึ่งใด รัฐภ�คีที่เกี่ยวข้องจะพิจ�รณ�กำ�หนด

ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง ส�เหตุ ขอบเขตของคว�มเสียห�ย และคว�มรับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ย

ท ี่เกิด ขึ้นโดยรัฐนั้น โดยสอดคล้องกับหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศที่เกี่ยวกับ คว�มรับผิดชอบ ของรัฐ 

และให้มีก�รพิจ�รณ� และแก้ปัญห�คว�มขัดแย้ง และข้อพิพ�ททั้งปวงอย่�งฉันท์มิตรและภ�ยในเวล�

อันควรโดยสันติวิธี ต�มที่กำ�หนดไว้ใน ม�ตร� 34 และ ม�ตร� 35 ของคว�มตกลงนี้ และโดยสอดคล้อง

กับกฎบัตรสหประช�ช�ติ
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ม�ตร� 9 เสรีภ�พในก�รเดินเรือ 
บนพื้นฐ�นของสิทธิเสมอภ�ค ให้มีเสรีภ�พในก�รเดินเรือ สำ�หรับก�รขนส่ง และคมน�คม ตลอดลำ�น้ำ�

ของแม่น้ำ�โขงโดยไม่คำ�นึงถึงอ�ณ�เขต แห่งดินแดน เพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือ ในภูมิภ�ค และเพื่อให้

ก�รดำ�เนินง�น โครงก�รต่�ง ๆ ภ�ยใต้ข้อตกลงนี้เป็นที่น่�พอใจ แม่น้ำ�โขง จะต้องปลอดจ�กสิ่งกีดขว�ง 

ม�ตรก�ร พฤติกรรม และก�รกระทำ�ใด ๆ ที่อ�จจะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยโดยท�งตรง หรือท�งอ้อม

ต่อก�รเดินเรือ ก�รแทรกแซงต่อสิทธินี้ หรือก�รทำ�ให้สิทธินี้เกิดอุปสรรคม�กขึ้นอย่�งเป็นก�รถ�วร 

ก�รใช้แม่น้ำ�โขง เพื่อก�รเดินเรือนี้ มิได้สำ�คัญเหนือกว่�ก�รใช้เพื่อก�รอื่น แต่จะรวมอยู่ในโครงก�ร

หนึ่งใดบนลำ�น้ำ�โขง รัฐภ�คีอ�จจะ ออกกฎระเบียบ เพื่อบังคับใช้ในส่วนของแม่น้ำ�โขงที่อยู่ภ�ยใน 

ดินแดนของตน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ที่เกี่ยวกับเรื่อง สุข�ภิบ�ล ศุลก�กร และก�รตรวจคนเข้� เมือง ตำ�รวจ 

และคว�มมั่นคงทั่วไป

ม�ตร� 10 สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน 
เมื่อใดก็ต�มที่รัฐภ�คีตระหนักถึงถึงปัญห�เกี่ยวกับปริม�ณน้ำ� หรือคุณภ�พน้ำ� เป็นกรณีพิเศษที่ก่อให้เกิด 

สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน ที่จะต้องมีก�รแก้ไขโดยฉับพลัน รัฐภ�คีนั้นจะบอกกล่�ว และห�รือโดยตรงกับรัฐ 

ภ�คีที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงโดยไม่ชักช้�เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไข

ที่เหม�ะสม

บทที ่4
กรอบของสถ�บัน คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ก. คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ม�ตร� 11 สถ�นภ�พ 
กรอบของสถ�บันเพื่อคว�มร่วมมือในลุ่มแม่น้ำ�โขงภ�ยใต้คว�มตกลงนี้ จะ เรียกว่�คณะกรรม�ธิก�ร 

แม่น้ำ�โขง และจะมีสถ�นภ�พเป็นองค์กรระหว่�งประเทศ เพื่อมุ่งประสงค์ในก�รปฎิบัติหน้�ที่ของตน   

รวมถึง ก�รทำ�คว�มตกลง และก่อพันธกรณีกับผู้อุปถัมภ์ หรือประช�คมระหว่�งประเทศ



11คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

ม�ตร� 12 โครงสร้�งของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง  จะประกอบด้วยองค์กรบริห�รที่ถ�วร  3 องค์กร ดังนี้

- คณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

- คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

- สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

ม�ตร� 13 ก�รสวมสิทธิ ในทรัพย์สิน พันธกรณี และสิทธิ 
คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะสวมสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิ และพันธกรณีทั้งปวงของคณะกรรมก�ร 

ประส�นง�นสำ�รวจลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่�ง และสำ�นักง�นเลข�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ม�ตร� 14 งบประม�ณของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
งบประม�ณของคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขง จะจัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�ร

แม่น้ำ�โขง และอนุมัติโดยคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และจะประกอบด้วยเงินสนับสนุนที่

เท่�เทียมกันจ�กประเทศสม�ชิก เว้นแต่คณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงได้มีมติเป็นอย่�งอื่น

รวมทั้งเงินสนับสนุนจ�กประช�คมระหว่�งประเทศ (ผู้อุปถัมภ์) และจ�กแหล่งอื่น

ข. คณะมนตรี

ม�ตร� 15 องค์ประกอบของคณะมนตรี 
คณะมนตรีจะประกอบด้วยสม�ชิก จ�กประเทศภ�คีสม�ชิก ประเทศละหนึ่งคนในระดับรัฐมนตรี 

ซึ่งเข้�ประชุมคณะรัฐมนตรี (ไม่ต่ำ�กว่�ระดับรัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร) ผู้ซึ่งจะต้องได้รับมอบอำ�น�จ

ในก�รตัดสินใจด้�นนโยบ�ยในน�มของรัฐบ�ลของตนได้

ม�ตร� 16 ตำ�แหน่งประธ�นของคณะมนตรี 
ตำ�แหน่งประธ�นของคณะมนตรีให้มีว�ระหนึ่งปี และจะหมุนเวียนไปต�มลำ�ดับตัวอักษรของ

ชื่อประเทศภ�คี

ม�ตร� 17 สมัยประชุมของคณะมนตรี 
คณะมนตรีจะเรียกประชุมสมัยส�มัญอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง และอ�จเรียกประชุมสมัยวิส�มัญ ได้เมื่อ 

พิจ�รณ�เห็นว่�จำ�เป็น หรือเมื่อได้รับก�รร้องขอ จ�กประเทศสม�ชิก คณะมนตรีอ�จเชิญผู้สังเกตก�รณ์ 

เข้�ร่วมก�รประชุมได้
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ม�ตร� 18 หน้�ที่ของคณะมนตรี หน้�ที่ของคณะมนตรี คือ
ก. กำ�หนดนโยบ�ยและตัดสินใจ และกำ�หนดแนวปฏิบัติที่จำ�เป็นอื่น ๆ เกี่ยวกับก�รส่งเสริม 

ก�รสนับสนุน คว�มร่วมมือและก�รประส�นง�นในกิจกรรม และโครงก�รร่วมในลักษณะ 
 ที่สร้�งสรรค์ และเป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ก�รใช้ ก�รอนุรักษ์ และ 

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงรวมถึงก�รคุ้มครอง
 สภ�พแวดล้อม และสภ�พน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ต�มที่กำ�หนดภ�ยใต้ คว�มตกลงนี้
ข. ตัดสินใจเรื่องก�รกำ�หนดนโยบ�ยอื่น ๆ และทำ�ก�รตัดสินใจที่จำ�เป็นเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�ร
       ต�มคว�มตกลงนี้บรรลุผลสำ�เร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รให้คว�มเห็นชอบกฎ
 ระเบียบ วิธีปฏิบัติของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ต�ม ม�ตร� 25 

กฎระเบียบ ก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ต�มม�ตร� 26 ที่เสนอโดยคณะ
 กรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง รวมถึงแผนพัฒน�ลุ่มน้ำ� และโครงก�ร/แผนง�น 

ที่เป็นองค์ประกอบหลัก กำ�หนด แนวปฏิบัติสำ�หรับคว�มช่วยเหลือด้�นก�รเงิน และวิช�ก�ร 
ของโครงก�ร และแผนง�นก�รพัฒน� และห�กพิจ�รณ�เห็นว่�มีคว�มจำ�เป็นก็อ�จเชิญ

       ผู้อุปถัมภ์เพื่อขอรับก�รสนับสนุนโดยผ่�นท�งคณะที่ปรึกษ�ผู้อุปถัมภ์ และ

ค. รับเรื่อง พิจ�รณ� และแก้ไขประเด็นปัญห� คว�มขัดแย้ง และข้อพิพ�ทที่เสนอต่อคณะมนตรี
 โดยสม�ชิกคณะมนตรี คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หรือประเทศภ�คี
 หนึ่งใด ในเรื่องต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นภ�ยใต้ข้อตกลงนี้

ม�ตร� 19 กฎระเบียบวิธีปฏิบัติ 
คณะมนตรีจะกำ�หนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของตนเอง และอ�จจะขอใช้บริก�รที่ปรึกษ�ท�งวิช�ก�ร

ได้ต�มที่เห็นว่�จำ�เป็น

ม�ตร� 20 มติของคณะมนตรี 
มติของคณะมนตรีจะต้องเป็นก�รออกเสียงโดยเอกฉันท์ เว้นแต่ที่กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่นในกฎระเบียบ

วิธีปฏิบัติของตน

ค. คณะกรรมก�รร่วม

ม�ตร� 21 องค์ประกอบของคณะกรรมก�รร่วม 
คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง จะประกอบด้วยสม�ชิกจ�กประเทศภ�คี ประเทศละ

หนึ่งคน ในระดับที่ไม่ต่ำ�กว่�หัวหน้�หน่วยง�นระดับกรม (อธิบดี, เลข�ธิก�ร)
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ม�ตร� 22 ตำ�แหน่งประธ�นของคณะกรรมก�รร่วม 
ตำ�แหน่งประธ�นของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะหมุนเวียนต�มลำ�ดับตัวอักษร

ย้อนกลับของร�ยชื่อของ ประเทศภ�คีสม�ชิก และประธ�นจะมีว�ระคร�วละหนึ่งปี

ม�ตร� 23 สมัยประชุมของคณะกรรมก�รร่วม 
คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะเรียกประชุมสมัยส�มัญ อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และอ�จเรียกประชุมสมัยวิส�มัญ ได้เมื่อพิจ�รณ�เห็นว่�จำ�เป็น หรือเมื่อได้รับก�รร้องขอจ�ก ประเทศ 

สม�ชิกคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จเชิญผู้สังเกตก�รณ๋เข้�ร่วมก�รประชุม 

ได้ต�มที่เห็นสมควร

ม�ตร� 24 หน้�ที่ของคณะกรรมก�รร่วม 
หน้�ที่ของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง  คือ

ก. ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย และมติของคณะมนตรี และปฏิบัติภ�รกิจอื่นต�มที่ได้รับมอบหม�ย 

จ�กคณะมนตรี

ข.   จัดทำ�แผนพัฒน�ลุ่มน้ำ� ซึ่งจะมีก�รพิจ�รณ�ทบทวน และแก้ไขเป็นระยะ ๆ ต�มคว�มจำ�เป็น 

นำ�เสนอแผนพัฒน�ลุ่มน้ำ� และโครงก�ร/แผนง�นพัฒน�ร่วมที่จะต้อง ดำ�เนินก�รในส่วนที่

 เกี่ยวข้องกับแผนพัฒน�ลุ่มน้ำ�ดังกล่�วต่อคณะมนตรี เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ และพบปะแลกเปลี่ยน 

คว�มคิดเห็นกับผู้อุปถัมภโดยตรง หรือผ่�นท�งคณะที่ปรึกษ�ของผู้อุปถัมภ์ เพื่อให้ได้รับก�ร

 สนับสนุนท�งก�รเงิน และวิช�ก�รที่จำ�เป็น สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร/แผนง�น

ค. ดำ�เนินก�รเพื่อให้รับ ปรับปรุงให้ทันสมัย และแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ และข้อมูลที่จำ�เป็นในก�ร

ดำ�เนินง�นต�มคว�มตกลงนี้โดยสม่ำ�เสมอ

ง. ศึกษ� และก�รประเมินผลที่เหม�ะสมเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และรักษ�คว�มสมดุลด้�นนิเวศ

วิทย�ของลุ่มแม่น้ำ�โขง

จ. มอบหม�ยภ�รกิจ และกำ�กับดูแลกิจกรรมของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร ซึ่งจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น 

ต�มคว�มตกลงนี้ และนโยบ�ย มติโครงก�ร และแผนง�นที่ได้รับ ก�รรับรองให้ดำ�เนินก�รได้

ภ�ยใต้คว�มตกลงนี้ รวมทั้งก�รธำ�รงฐ�นข้อมูล และข้อสนเทศที่จำ�เป็นสำ�หรับคณะมนตร ีและ  

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของตน ตลอดจนพิจ�รณ�

อนุมัติแผนง�นประจำ�ปีที่จัดทำ�ขึ้นโดยสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

ฉ. พิจ�รณ� และดำ�เนินคว�มพย�ย�มทั้งปวง เพื่อแก้ไขปัญห� และคว�มขัดแย้งที่อ�จเกิดขึ้นใน

 ระหว่�งก�รประชุมสมัยส�มัญของคณะมนตรี ซึ่งนำ�เสนอม�โดยสม�ชิกคณะกรรมก�ร

 ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หรือประเทศภ�คีหนึ่งใด เกี่ยวกับเรื่องต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ภ�ยใต้คว�มตกลงนี้ และเมื่อจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เสนอเรื่องนั้นต่อคณะมนตรี
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ช. พิจ�รณ�ทบทวน และให้คว�มเห็นชอบก�รศึกษ� และก�รฝึกอบรมบุคล�กรของประเทศภ�คี

       ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของลุ่มแม่น้ำ�โขง ต�มคว�มเหม�ะสมและจำ�เป็น เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 

ก�รดำ�เนินง�นต�มคว�มตกลงนี้

ซ. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะมนตรีเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติโครงสร้�งองค์กร ก�รปรับ เปลี่ยน และก�ร

        จัดโครงสร้�งใหม่ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

ม�ตร� 25 กฎระเบียบวิธีปฏิบัติ 
คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะต้องเสนอกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของตนเพื่อให้

คณะมนตรีพิจ�รณ�อนุมัติ คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จจะแต่งตั้งคณะอนุ

กรรมก�ร หรือคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจ หรือถ�วรต�มที่พิจ�รณ� เห็นว่�จำ�เป็น และอ�จขอบริก�ร

คำ�แนะนำ�ท�งเทคนิคได้ เว้นแต่ที่กำ�หนดไว้ในกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือมติของคณะมนตรี

ม�ตร� 26 กฎระเบียบก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� 
คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะจัดทำ� และนำ�เสนอให้คณะมนตรีอนุมัติในเรื่อง

ต่�ง ๆ ดังนี้ 

กฎระเบียบก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ต�มที่กำ�หนดใน ม�ตร� 5 และ ม�ตร� 6 

รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ 

1) ก�รกำ�หนดกรอบเวล�สำ�หรับฤดูน้ำ�ม�ก และฤดูแล้ง

2) ก�รกำ�หนดที่ตั้งสถ�นีอุทกวิทย� และก�รกำ�หนด และดำ�รงปริม�ณก�รไหลของน้ำ�ที่ต้องก�ร

       แต่ละสถ�นี

3) ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนดปริม�ณน้ำ�ส่วนเกินในลำ�น้ำ�แม่น้ำ�โขงในช่วงฤดูแล้ง

4) ก�รปรับปรุงกลไกเพื่อควบคุมดูแลก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่มน้ำ� และ

5) ก�รจัดทำ�กลไกเพื่อควบคุมดูแลก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กลำ�น้ำ�แม่น้ำ�โขง

ม�ตร� 27 มติของคณะกรรมก�รร่วม 
มติของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะต้องเป็นก�รออกเสียงโดยเอกฉันท์ 

เว้นแต่ที่กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่น
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ง. สำ�นักเลข�ธิก�ร

ม�ตร� 28 วัตถุประสงค์ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 
สำ�นักง�นเลข�ธิก�รจะให้บริก�รท�งเทคนิค และด้�นบริห�รแก่คณะมนตรี และคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และจะอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�ร

แม่น้ำ�โขง

ม�ตร� 29 ที่ตั้งของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 
ที่ตั้ง และโครงสร้�งของสำ�นักง�นถ�วรของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รจะต้องเป็นไปต�มมติคณะมนตรี

และห�กจำ�เป็นให้มีก�รเจรจ�ทำ�คว�มตกลงว่�ด้วยสำ�นักง�นใหญ่ กับรัฐบ�ลประเทศเจ้�ภ�พ 

ม�ตร� 30 หน้�ที่ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 
บทบ�ท และหน้�ที่ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร คือ 

ก. ดำ�เนินก�รต�มมติ และภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะมนตรี และคณะกรรมก�รร่วมในคณะ

กรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รร่วมใน

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ข. ให้บริก�รด้�นวิช�ก�ร และบริห�รก�รเงิน และให้คำ�แนะนำ�ต�มที่คณะมนตรี และคณะ

 กรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงร้องขอ

ค. จัดทำ�แผนง�นประจำ�ปี และจัดเตรียมแผนง�น เอกส�รโครงก�ร และแผนก�ร ดำ�เนินง�นอื่น ๆ 

ทั้งปวง รวมทั้งศึกษ� และประเมินผลต�มที่จำ�เป็น

ง. ให้คว�มช่วยเหลือแก่คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รดำ�เนินก�ร 

และก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร และแผนง�นต�มที่ได้รับก�รร้องขอ

จ. ธำ�รงฐ�นข้อมูลของข้อสนเทศต�มที่ได้รับคำ�สั่ง

ฉ. จัดเตรียมก�รประชุมของคณะมนตรี และคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และ

ช. ปฏิบัติภ�รกิจอื่นทั้งปวง ต�มที่ได้รับก�รร้องขอ

ม�ตร� 31 หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร
สำ�นักง�นเลข�ธิก�รจะอยู่ภ�ยใต้ก�รอำ�นวยก�รของหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร ผู้ซึ่งจะได้รับก�รแต่งตั้ง

โดยคณะมนตรี จ�กบัญชีร�ยชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ซึ่งคัดเลือกแล้วโดยคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ข้อกำ�หนด ร�ยละเอียด อำ�น�จหน้�ที่ของหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร จะ
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จัดเตรียมโดยคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และพิจ�รณ�อนุมัติโดยคณะมนตรี

ม�ตร� 32 ผู้ช่วยหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร 
กำ�หนดให้มีผู้ช่วยหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รหนึ่งคน เสนอชื่อโดยหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร และอนุมัติโดย 

ประธ�น คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ผู้ช่วยดังกล่�ว จะต้องมีสัญช�ติเดียวกันกับ

ประธ�นคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และจะมีว�ระก�รปฏิบัติหน้�ที่ร่วมกันเป็น

เวล�หนึ่งปี

ม�ตร� 33 เจ้�หน้�ที่จ�กรัฐภ�คี  
เจ้�หน้�ที่ท�งเทคนิคจ�กรัฐภ�คีในสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร จะต้องคัดเลือกว่�จ้�ง บนพื้นฐ�นของคว�ม 

ส�ม�รถท�งเทคนิค และจำ�นวนของตำ�แหน่ง จะได้รับก�รจัดสรรมอบหม�ยโดยเท่�เทียมกันในระหว่�ง 

ประเทศสม�ชิก เจ้�หน้�ที่ท�งเทคนิคจ�กรัฐรภ�คี จะมีว�ระก�รปฏิบัติง�นที่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รได้

คร�วละ 3 ปี ไม่เกิน 2 คร�ว เว้นแต่คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงได้มีมติไว้เป็น

อย่�งอื่น

บทที ่5
ก�รแก้ไขข้อขัดแย้ง และข้อพิพ�ท

ม�ตร� 34 ก�รแก้ไขปัญห�โดยคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
เมื่อใดก็ต�มที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพ�ทขึ้น ระหว่�งภ�คีคว�มตกลงนี้ สองประเทศ หรือม�กกว่� 

เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ภ�ยใต้คว�มตกลงนี้ และ/หรือก�รกระทำ�โดยหน่วยง�นผู้ปฏิบัติ โดยผ่�นองค์กร 

ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ที่เกี่ยวกับก�รตีคว�ม คว�มตกลง และสิทธิท�งกฎหม�ยของรัฐภ�คี 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง จะดำ�เนินคว�มพย�ย�มทั้งปวง ที่จะแก้ไขปัญห�ในชั้นต้น ต�มที่กำ�หนดใน 

ม�ตร� ข้อ 18 ค.  และ 24 ฉ.

ม�ตร� 35 ก�รแก้ไขปัญห�โดยรัฐบ�ล 
ในกรณีที่คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพ�ทภ�ยในเวล�อันควร 

จะต้องนำ�เสนอประเด็นปัญห�นั้นต่อรัฐบ�ล ให้รับทร�บเพื่อห�ข้อยุติโดยก�รเจรจ�ผ่�นวิถีท�งก�รฑูต
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ภ�ยในเวล�อันควร และอ�จแจ้งมติของตนต่อคณะมนตรี เพื่อดำ�เนินก�รต่อไปต�มที่จำ�เป็นเพื่อ

ก�รดำ�เนินก�รต�มมตินั้น ห�กรัฐบ�ลทั้งปวงเห็นว่�จำ�เป็น หรือเป็นประโยชน์ที่จะอำ�นวยคว�มสะดวก

แก่ก�รแก้ปัญห�ดังกล่�ว รัฐบ�ลโดยคว�มตกลงร่วมกัน อ�จจะร้องขอคว�มช่วยเหลือในก�รไกล่เกลี่ย

ผ่�นองค์กร หรือฝ่�ยที่เป็นที่ตกลงร่วมกัน ให้ดำ�เนินก�รต่อไปต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

บทที ่6
บทบัญญัติสุดท้�ย

ม�ตร� 36 ก�รมีผลบังคับใช้ และคว�มตกลงที่มีอยู่ก่อน 

คว�มตกลงนี้จะ :
ก. มีผลบังคับใช้กับรัฐภ�คีทั้งปวงในวันที่มีก�รลงน�มโดยผู้มีอำ�น�จเต็มที่ได้รับก�รแต่งตั้ง 

โดยไม่มีผลย้อนหลังต่อกิจกรรม  และโครงก�รที่มีอยู่ก่อน

ข. คว�มตกลงนี้จะใช้แทนธรรมนูญของคณะกรรมก�ร ประส�นง�นสำ�รวจลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่�ง

  พ.ศ. 2500 ต�มที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม แถลงก�รณ์ร่วม เรื่องหลักเกณฑ์ ก�รใช้น้ำ�ของลุ่มแม่น้ำ�โขง

 ตอนล่�ง พ.ศ. 2518 และ ปฎิญญ�ว่�ด้วย คณะกรรมก�รประส�นง�นสำ�รวจลุ่มแม่น้ำ�โขง

 ตอนล่�งชั่วคร�ว พ.ศ.2521 รวมทั้งกฏระเบียบวิธีปฎิบัติที่ได้มีก�รตกลงกันภ�ยใต้ คว�มตกลง

 เหล่�นั้น คว�มตกลงนี้จะไม่ใช้แทน หรือมีคว�มสำ�คัญเหนือสนธิสัญญ�พระร�ชบัญญัติ 

หรือคว�มตกลงอื่นใด ที่ได้กระทำ�โดย และระหว่�ง รัฐภ�คี ใด ๆ ของคว�มตกลงนี้ เว้นแต่

 ในกรณีที่เกิดคว�มขัดแย้งกันระหว่�งข้อคว�มเขตอำ�น�จของส�รัตถะ หรือก�รดำ�เนินง�น

 ขององค์กรใด ๆที่จัดตั้งขึ้นภ�ยใต้คว�มตกลง ที่มีอยู่กับเงื่อนไขของคว�มตกลงนี้ให้นำ�เสนอ

 ประเด็นปัญห�ดังกล่�วต่อรัฐบ�ลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ พิจ�รณ� และแก้ปัญห�

ม�ตร� 37 ก�รแก้ไข ก�รเปลี่ยนแปลง ก�รใช้แทนที่ และก�รสิ้นสุด 
คว�มตกลงนี้ส�ม�รถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถูกแทนที่ หรือสิ้นสุด โดยคว�มตกลงร่วมกันของภ�คีทั้งปวง 

ของคว�มตกลงนี้ณเวล�ที่มีก�รกระทำ�ดังกล่�ว
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ม�ตร� 38 ขอบเขตของคว�มตกลง 
คว�มตกลงนี้จะประกอบด้วย อ�รัมภบท และข้อบททั้งปวงภ�ยหลังจ�กนั้น รวมถึงข้อแก้ไข 

ภ�คผนวก และคว�มตกลงอื่นทั้งปวง ที่กระทำ�ขึ้นโดยรัฐภ�คีทั้งปวงภ�ยใต้คว�มตกลงนี้ รัฐภ�คีอ�จ 

จะทำ�คว�มตกลงพิเศษ แบบทวิภ�คี หรือพหุภ�คี หรือเตรียมก�รเพื่อก�รปฏิบัติ และก�รบริห�รจัดก�ร 

แผนง�น และโครงก�รใด ๆ ที่จะดำ�เนินก�รภ�ยในกรอบของคว�มตกลงนี้ ซึ่งคว�มตกลงต่�ง ๆ 

จะต้องไม่ขัดแย้ง กับคว�มตกลงนี้ และจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือพันธกรณีแก่รัฐภ�คีที่ไม่ได้ลงน�ม 

คว�มตกลงนั้น เว้นแต่จะเป็นไปต�มที่คว�มตกลงนี้ได้ให้สิทธิไว้เป็นอย่�งอื่น

ม�ตร� 39 รัฐภ�คีเพิ่มของคว�มตกลง 
รัฐริมฝั่งอื่นใดซึ่งได้รับสิทธิ และพันธกรณีภ�ยใต้คว�มตกลงนี้ อ�จเข้�เป็นภ�คีได้ เมื่อได้รับคว�ม 

ยินยอมจ�กรัฐภ�คีทั้งปวง

ม�ตร� 40 ก�รระงับใช้ และก�รถอนตัว 
รัฐภ�คีใดของคว�มตกลงนี้อ�จถอนตัว หรือระงับก�รเข้�ร่วมในคว�มตกลงนี้ โดยก�รบอกกล่�ว

เป็นล�ยลักษณ์อักษรไปยังประธ�นคณะมนตรีของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ผู้ซึ่งเมื่อรับทร�บแล้วจะ

แจ้งให้ผู้แทนคณะมนตรีของรัฐภ�คีที่เหลือทั้งปวงทร�บโดยทันที ก�รบอกกล่�วเพื่อถอนตัวหรือระงับ 

ก�รเข้�ร่วมดังกล่�วจะมีผลหนึ่งปี หลังจ�กวันที่รับทร�บ เว้นแต่ก�รบอกกล่�วถูกถอนออกไปก่อน 

หรือรัฐภ�คีทั้งปวง ตกลงร่วมกันเป็นอย่�งอื่น เว้นแต่ห�กรัฐภ�คีที่เหลืออยู่ทั้งปวงของคว�มตกลงนี้ได้

ตกลงไว้ร่วมกัน ในท�งตรงกันข้�ม ก�รบอกกล่�วนั้นก็จะไม่มีผลกระทบ หรือทำ�ให้สม�ชิกผู้บอกกล่�ว

นั้นหลุดพ้นจ�กข้อผูกพันใด ๆ ซึ่งได้ทำ�ไว้เกี่ยวกับแผนง�น โครงก�ร ก�รศึกษ� หรือสิทธิ และ

ประโยชน์ของรัฐภ�คีอื่นใด ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้ว หรือภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศ

ม�ตร� 41 ก�รมีส่วนร่วมขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 

และประช�คมระหว่�งประเทศ 
ประเทศสม�ชิกของคว�มตกลงนี้รับทร�บก�รให้คว�มสนับสนุนที่สำ�คัญ โดยก�รให้คว�มช่วยเหลือ 

และก�รแนะแนวท�งของสหประช�ช�ติ ผู้อุปถัมภ์ และประช�คมระหว่�งประเทศ และประสงค์ที่จะคง

คว�มสัมพันธ์ดังกล่�วต่อไปภ�ยใต้ คว�มตกลงนี้
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ม�ตร� 42 ก�รลงทะเบียนคว�มตกลง 
คว�มตกลงนี้จะลงทะเบียนเป็นภ�ษ�อังกฤษ และฝรั่งเศส และเก็บรักษ�ไว้ที่เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ

เพื่อเป็นพย�นแก่ก�รนี้ ผู้ลงน�มข้�งท้�ยนี้ซึ่งได้รับมอบอำ�น�จโดยถูกต้องจ�กรัฐบ�ลของตนได้

ลงน�มในคว�มตกลงนี้ ทำ�เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ณ จังหวัดเชียงร�ย ประเทศไทย เป็นภ�ษ� 

อังกฤษ และฝรั่งเศส ทั้งสองฉบับใช้เป็นหลักฐ�นจริงได้เท่�เทียมกัน ในกรณีขัดแย้งกันให้ ใช้ตัวบท

ภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งเป็นภ�ษ�ที่ใช้ในก�รจัดทำ�คว�มตกลงเป็นสำ�คัญ
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พิธีส�ร

ต่อท้�ยคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือ 

เพื่อก�รพัฒน�ลุ่ม แม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน เพื่อก�รจัดตั้ง 

และก�รเริ่มต้นของ คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

รัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ร�ชอ�ณ�จักรไทย

และส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม

ได้ร่วมกันลงน�มในคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืนในวันนี้ 

ในบทที่ 4 ของคว�มตกลงดังกล่�ว ได้กำ�หนดให้มีก�รจัดตั้งคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เพื่อเป็นกรอบ 

สถ�บัน สำ�หรับก�รปฏิบัติต�มคว�มตกลง โดยพิธีส�รฉบับนี้ ประเทศภ�คีผู้ร่วมลงน�ม

คว�มตกลงได้ ประก�ศก�รจัดตั้ง และก�รเริ่มต้นของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ซึ่งประกอบด้วย

องค์กรถ�วร 3 องค์กร คือ คณะมนตรี คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

และสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร ซึ่งจะมีผลในวันนี้ โดยมีอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบเต็มที่ต�มที่ระบุไว้

ในคว�มตกลง เพื่อเป็นพย�นแก่ก�รนี้ 

ผู้ลงน�มข้�งท้�ยซึ่งได้รับมอบอำ�น�จอย่�งเป็นท�งก�รจ�กรัฐบ�ลของตนได้ ลงน�มพิธีส�รฉบับนี้ 

ทำ�เมื่อ วันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ที่จังหวัดเชียงร�ย ประเทศไทย
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ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแลกเปลี่ยน และ

ก�รใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศ

ส่วนที่ 2
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ระเบียบปฎิบัติเรื่องก�รแลกเปลี่ยน และก�รใช้ร่วมกัน 

ซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศ
อ�รัมภบท

ยอมรับคว�มร่วมมือที่กำ�ลังมีอยู่ในก�รรวบรวมข้อมูล และส�รสนเทศ  ก�รแลกเปลี่ยน ก�รใช้ร่วมกัน 

และก�รจัดก�ร โดยอ�ศัยกรอบคว�มร่วมมือแม่โขงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ยืนยันคว�มสำ�คัญ 

ในก�รใช้ระบบข้อมูล และส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พ เชื่อถือได้ และเข้�ถึงได้ และคว�มสำ�คัญ 

ของระบบส�รสนเทศ สำ�หรับคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และประเทศสม�ชิกในก�รปฏิบัติต�ม

คว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน ลงน�ม ณ เชียงร�ย ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง” ปฏิบัติต�มมติคณะมนตรี

ว่�ด้วยเรื่อง แผนง�นก�รใช้น้ำ� เมื่อวันที่ 18 ตุล�คม พ.ศ. 2542 และข้อตัดสินใจของคณะกรรมก�รร่วม

ในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ในก�รประชุม ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 8 มีน�คม พ.ศ. 2544

ณ ที่นี้ เร�ให้คว�มเห็นชอบระเบียบปฏิบัติเรื่องแลกเปลี่ยน และก�รใช้ร่วมกันซึ่ง ข้อมูล 

และส�รสนเทศ

1. คำ�นิย�ม
เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัตินี้ คำ�ต่�ง ๆ มีคว�มหม�ยดังนี้ เว้นแต่จะกำ�หนดไว้ เป็นอย่�งอื่น 

ข้อมูล ลักษณะเป็นตัวแทนของข้อเท็จจริงในลักษณะที่เป็นท�งก�ร เหม�ะ สำ�หรับก�รสื่อส�ร 

ก�รตีคว�ม หรือผ่�นกระบวนก�ร 

ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล และส�รสนเทศ ก�รถ่�ยโอนในลักษณะต่�งตอบแทนของข้อมูล และส�รสนเทศ 

ในระหว่�งประเทศสม�ชิก ก�รใช้ข้อมูล และส�รสนเทศร่วมกัน ก�รจัดให้มีก�รเข้�ถึงข้อมูล และ

ส�รสนเทศที่สมบูรณ์ ซึ่งเก็บรักษ�ไว้ใน MRC-IS แก่ประเทศสม�ชิกผ่�นสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ส�รสนเทศ  ข้อมูลที่ได้รับก�รตีคว�ม ผ่�นกระบวนก�ร และขัดเกล� จ�กนั้นถูกเสนอโดยหน่วยง�นที่มี

อำ�น�จซึ่งมีกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ในคว�มครอบครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องแลกเปลี่ยน และใช้ร่วมกันเพื่อ

วัตถุประสงค์ในก�รปฏิบัติต�มคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง
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ม�ตรฐ�น  แนวท�งสำ�หรับก�รจัดก�รข้อมูล ซึ่งได้รับก�รยอมรับในฐ�นะเป็นตัวอย่�งที่ดีที่สุดในส�ข�

ด้�นวิทย�ศ�สตร์ และเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของก�รใช้ข้อมูล

2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัตินี้ คือ

l	ก�รปฏิบัติให้มีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล และส�รสนเทศในระหว่�งประเทศ สม�ชิก 

l จัดให้มีเมื่อได้รับก�รร้องขอข้อมูล และส�รสนเทศพื้นฐ�น สำ�หรับก�รเข้�ถึงของส�ธ�รณชน  

ต�มที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติที่เกี่ยวข้อง

l ส่งเสริมคว�มเข้�ใจ และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศสม�ชิกในลักษณะที่สร้�งสรรค์ และเป็น

ประโยชน์ร่วมกันเพื่อประกันให้มีก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืน

3. หลักก�ร
โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ก�รแลกเปลี่ยน และใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และ 

ส�รสนเทศระหว่�งประเทศสม�ชิก ควรได้รับก�รควบคุมโดยหลักก�ร ดังต่อไปนี้

l อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ย และข้อบังคับในประเทศต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่เกี่ยวกับก�รป้องกัน 

  ประเทศ หรือคว�มมั่นคง และคว�มลับท�งก�รค้� และก�รคุ้มครองลิขสิทธิ์ ก�รแลกเปลี่ยน 

อย่�งเป็นประจำ�ซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศ ซึ่งจำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติต�มคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง

l ก�รแลกเปลี่ยน และใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศ รวมถึงก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของ 

คว�มต้องก�รส�รสนเทศ ควรอยู่บนพื้นฐ�นในลักษณะที่มีประสิทธิภ�พ สมเหตุสมผล 

ต่�งตอบแทน และคุ้มค่�

l ข้อมูล และส�รสนเทศที่บรรจุในระบบส�รสนเทศของ MRC ซึ่งเก็บรักษ�โดยสำ�นักง�น

        เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� MRC-IS) ควรมีลักษณะที่เกี่ยวพันกัน 

ในเวล�ที่เหม�ะสม และแน่นอน  และมีรูปแบบที่ได้รับก�รยอมรับของคณะกรรม�ธิก�ร 

แม่น้ำ�โขง และประเทศสม�ชิก โดยผ่�นเครือข่�ย และระบบก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม

l ข้อมูล และส�รสนเทศเพิ่มเติม หรือที่ไม่มีอยู่ ซึ่งจำ�เป็นในบ�งโอก�สในก�รอำ�นวย

 คว�มสะดวกแก่กิจกรรม แผนง�น และโครงก�ร จะได้รับก�รตกลงโดยคณะกรรมก�รร่วมใน

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง รวมถึงระเบียบปฏิบัติ และก�รดำ�เนินก�รเพื่อร่วมรับภ�ระค่�ใช้จ่�ย

สำ�หรับก�รรวบรวมข้อมูล ขั้นต้นและจำ�เป็น ในอัตร�ค่�ใช้จ่�ยที่ต่ำ�สุดที่เป็นไปได้ในลักษณะที่

สมเหตุสมผล และในเวล�ที่เหม�ะสม
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4. ก�รแลกเปลี่ยน และก�รใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศ
คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติแต่ละฝ่�ย และสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

จะต้องร่วมมือกันดังต่อไปนี้

ก.  สนับสนุนและส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัตินี้

ข.  จัดห�ข้อมูล และส�รสนเทศให้สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

      ต�มที่เห็นเหม�ะสม  และเมื่อเป็นไปต�มเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

l กลุ่ม/ประเภทของข้อมูล และส�รสนเทศที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติต�มแผนง�น กิจกรรม 

ของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ดังนี้

- ทรัพย�กรน้ำ�

- สภ�พภูมิประเทศ 

- ทรัพย�กรธรรมช�ติ

- เกษตรกรรม

- ก�รเดินเรือ และก�รขนส่ง

- ก�รจัดก�ร และก�รบรรเท�อุทกภัย

- โครงสร้�งพื้นฐ�น

- ก�รทำ�ให้เป็นเมือง/ก�รทำ�ให้เป็นอุตส�หกรรม

- สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทย�

- ก�รจัดก�รเรื่องเส้นเขตแดน

- สังคม-เศรษฐกิจ และ

- ก�รท่องเที่ยว

l ม�ตรฐ�นซึ่งถูกกำ�หนดโดยสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และได้รับ

       คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง รวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ 

รูปแบบ ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น ก�รจำ�แนกประเภท และระดับคุณภ�พข้อมูลที่ยอมรับได้

l ต�ร�งก�รจัดส่ง และ

l รูปแบบสำ�หรับก�รแลกเปลี่ยน และใช้ร่วมกัน

ค.  พย�ย�มที่จะจัดห�ให้เป็นกรณีี ๆ ไป ซึ่งข้อมูลประวัติศ�สตร์ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติต�ม

       คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรวบรวมข้อมูล และส�รสนเทศ นอกเหนือจ�กที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติต�มโครงก�ร 

แผนง�น จะรับผิดชอบโดยภ�คีฝ่�ยที่ร้องขอ ช่องท�งก�รติดต่อจะกระทำ�ผ่�นสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
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5. ก�รดำ�เนินก�รเพื่อปฏิบัติ
คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะสอดส่องดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัตินี้ 

โดยคว�มต้องก�รของ คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง

5.1 ก�รดูแลรักษ�ของระบบส�รสนเทศของ คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะต้องรับผิดชอบในฐ�นะผู้ดูแลรักษ� MRC-IS ดังนี้

ก. ได้ม� และปรับให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล และส�รสนเทศที่ต้องก�ร

ข.    จัดก�รเรื่องนี้ในน�มคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ค.    ประกันก�รเข้�ถึงข้อมูล และส�รสนเทศที่เหม�ะสม และก�รรักษ�คุณภ�พ

ง.    จัดให้มีจุดประส�นที่ยอมรับได้สำ�หรับก�รแจกจ่�ย ก�รโอน และก�รใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล 

และส�รสนเทศ 

จ.    ประม�ณ และรวบรวมค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กข้อที่ 4 และ

ฉ. จัดเตรียมแนวท�งของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงว่�ด้วยก�รดูแลรักษ� และก�รจัดก�รให้คณะ

 กรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงยอมรับ

หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล และส�รสนเทศ จะได้ระบุในแนวท�งของคณะกรรม�ธิก�ร

แม่น้ำ�โขงว่�ด้วยก�รดูแลรักษ� และก�รจัดก�ร MRC-IS

5.2 ก�รร�ยง�น
สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเสนอต่อคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะมนตรีต�มลำ�ดับ ร�ยง�นดังกล่�วจะระบุคว�มมีประสิทธิภ�พของ

ระเบียบปฏิบัตินี้ สถ�นะของ MRC-IS และคว�มเหม�ะสมของแนวท�งดำ�เนินก�ร และม�ตรฐ�น

ในก�รประกันถึงคว�มคุ้มครอง และสมบูรณ์ของข้อมูล และส�รสนเทศ และก�รเข้�ถึง และคุณภ�พ 

รวมทั้ง ม�ตรฐ�น ก�รแก้ไขที่ดำ�เนินก�ร และข้อเสนอแนะสำ�หรับแนวท�งที่จะมีเพิ่มเติม และทิศท�ง

รวมถึงก�รปรับปรุง และแก้ไขกระบวนก�ร และแนวท�งที่เกี่ยวข้อง ห�กมี

6. ก�รมีผลใช้บังคับ
ระเบียบปฏิบัตินี้จะมีผลใช้บังคับในระหว่�งประเทศสม�ชิกในวันที่ลงน�มโดยสม�ชิกคณะมนตรี 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ยอมรับโดยคณะมนตรี วันที่ 1 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2544 ในก�รประชุมครั้งที่ 8 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�:
H.E. Mr Khy Taing Lim

ฯพณฯ น�ยคี ตัง ลิม

Member of the MRC Council for Cambodia

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� 

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว:
H.E. Mr Somphong Mongkhonvilay

ฯพณฯ น�ยสมพง มงคลวิไล

Member of the MRC Council for Lao PDR

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว 

ร�ชอ�ณ�จักรไทย:
H.E. Mr. Sontaya Kunplome

ฯพณฯ น�ยสนธย�  คุณปลื้ม

Chairman of the MRC Council for 2001/2002

ประธ�นสม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง  รอบปี พ.ศ. 2544/2545

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม:
H.E. Dr. Nguyen Dinh Thinh 

ฯพณฯ ดอกเตอร์ เหงียน ดิน ทิน

Alternate Member of the MRC Council for Viet Nam

สม�ชิกสำ�รองคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
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ระเบียบปฏิบัติ เรื่องก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�

ส่วนที่ 3
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ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�

อ�รัมภบท
ย้ำ�ถึงข้อผูกพันท�งก�รเมืองที่จะร่วมมือ และส่งเสริมต่อไปในลักษณะที่สร้�งสรรค์ และเป็นประโยชน์

ร่วมกันในก�รใช ้และก�รพัฒน�น้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงต�มที่ได้รับก�รยอมรับ

ในคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืนลงน�ม ณ เชียงร�ย 

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง”

เป็นไปต�มข้อมติคณะมนตรีว่�ด้วยแผนง�นก�รใช้น้ำ� เมื่อวันที่ 18 ตุล�คม พ.ศ. 2542 และก�รยืนยันที่

จะจัดตั้งคณะทำ�ง�นยกร่�งชุดที่ 3 ของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สำ�หรับระเบียบ

ปฏิบัติเรื่องก�รติดต�ม ตรวจสอบก�รใช้น้ำ� ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “ระเบียบปฏิบัติ”

ยอมรับว่� ก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�อย่�งสมเหตุสมผล และเป็นธรรมจะไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้ ห�กก�รใช้น้ำ�

ไม่ได้รับก�รติดต�มตรวจสอบ เร�ให้คว�มเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

1. คำ�นิย�ม
ก�รใช้น้ำ�/ก�รใช้ประโยชน์จ�กน้ำ�:  เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัตินี้ หม�ยถึงก�รใช้น้ำ�ใด ๆ 

ของรัฐสม�ชิกใด ๆ ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคุณภ�พน้ำ� หรือระบบก�รไหลของ

ลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นของระบบแม่น้ำ�โขง คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จทบทวน 

และปรับปรุง คำ�จำ�กัดคว�มนี้เป็นระยะ ๆ ต�มที่เห็นว่�จำ�เป็น เพื่อให้ก�รปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัติ

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�:  ก�รผันน้ำ�จ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�น หรือแม่น้ำ�ส�ข� ของระบบแม่น้ำ�โขง 

ไปยังลุ่มน้ำ�อื่น

ระบบก�รตรวจสอบก�รใช้น้ำ�:  ระบบก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�ของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�

โขง (ระบบก�รติดต�มตรวจสอบ) คือระบบที่จัดตั้งโดยคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และรัฐสม�ชิก เพื่อ

ที่จะติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�แม่โขง และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ไปยังลุ่มน้ำ�อื่น ๆ 

ส่วนประกอบของระบบก�รติดต�มตรวจสอบ และก�รจัดก�ร/ก�รบริห�ร ได้ระบุไว้ในข้อ 4.2
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2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัติ คือ

2.1 เพื่อจัดให้มีกรอบ และกรรมวิธีที่ครอบคลุม และปรับต�มสภ�พ ในก�รสนับสนุนให้มีก�ร         

ติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกัน และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ที่มีประสิทธิภ�พ

2.2 เพื่อส่งเสริมคว�มเข้�ใจที่ดีขึ้นและคว�มร่วมมือในระหว่�งรัฐสม�ชิก ผ่�นระบบก�รติดต�ม

 ตรวจสอบก�รใช้น้ำ�ที่โปร่งใส และมั่นใจได้

3. หลักก�ร
โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�จะถูกควบคุมโดย

หลักก�รดังต่อไปนี้

ก. คว�มมีประสิทธิภ�พ

ข. ก�รประส�นง�น

ค. คว�มโปร่งใส

ง. คว�มคุ้มค่�

จ. หลักพลวัตร

ฉ. ก�รปรับตัว และ

ช. หลักผลประโยชน์ร่วมกัน

4. ก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ�
4.1 ขอบเขต

ก�รใช้น้ำ�ที่จะต้องถูกติดต�มตรวจสอบภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัตินี้ รวมถึงก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ� เดียวกัน 

และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�

4.2 ระบบก�รติดต�มตรวจสอบ
ระบบก�รติดต�มตรวจสอบประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน

l เครื่องมือท�งก�ยภ�พและโครงสร้�งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติตั้งอยู่ในและจัดก�ร/  หรือเป็น

       กรรมสิทธิ์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

l ระเบียบปฏิบัติท�งเทคนิคต่�ง ๆ และ
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l บุคล�กรที่เกี่ยวข้อง/สถ�บัน/องค์กรต่�ง ๆ ร�ยละเอียดของส่วนประกอบต่�ง ๆ จะถูกกำ�หนด

 โดยทีมง�นสนับสนุนด้�นเทคนิค      

      4.3 ก�รจัดก�รองค์กร
ก�รดำ�เนินง�น และก�รจัดก�รของระบบก�รติดต�มตรวจสอบ จะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะกรรมก�ร 

แม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ  ดังมีบทบ�ท/ หน้�ที่/ คว�มรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

4.3.1 คณะกรรมก�รร่วม
นอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในกฏระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

และกฎ/ระเบียบ ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะมนตรี บทบ�ท และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สำ�หรับก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ� จะรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

ก) ก�รจัดให้มี และ/หรือ เสริมสร้�งและรักษ�ไว้ ซึ่งระบบก�รตรวจสอบโดยร่วมมือกับ 

รัฐสม�ชิก

ข) ประกันให้มีระบบก�รตรวจสอบที่มีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล

ค) ประกันให้มีคว�มแน่นอน และคว�มโปร่งใสของระบบก�รติดต�มตรวจสอบ รวมถึงก�ร

       ตรวจตร�ภ�คสน�มเมื่อมีคว�มจำ�เป็น

ง) ปรับปรุงระบบก�รติดต�มตรวจสอบอย่�งต่อเนื่องในลักษณะที่มีก�รประส�นง�นกับ

       ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ และสอดคล้องกับม�ตรฐ�นของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงที่เกี่ยวข้อง

จ) ทบทวน และเสนอแนะก�รแก้ไขระเบียบปฏิบัตินี้ ห�กจำ�เป็นคณะกรรมก�รร่วมใน

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จมอบคว�มรับผิดชอบทั้งหมด หรือบ�งส่วน ให้ทีมง�น

 สนับสนุนด้�นเทคนิค

4.3.2 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
บทบ�ท และคว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ในกรณีก�รติดต�ม 

ตรวจสอบก�รใช้น้ำ� จะรวมถึงก�รปฏิบัติต�มคำ�สั่งของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

และก�รสนับสนุน และให้คว�มร่วมมือกับคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ ในก�รปฏิบัติต�มระเบียบ

ปฏิบัตินี้

นอกเหนือจ�กหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง และที่ได้รับมอบหม�ย 

จ�กคณะมนตรี และคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หรือที่ปร�กฏในกฎ/ระเบียบ
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บทบ�ท และคว�มรับผิดชอบของ สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง คือก�รสนับสนุน

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หรือปฏิบัติต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 

ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ระบุในข้อ 4.3.1 ดังต่อไปนี้

l จัดเตรียมร�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ� รวมถึงร�ยง�นประจำ�ปี 

ที่บันทึกผลก�รใช้น้ำ� คว�มเหม�ะสม และคว�มมีประสิทธิภ�พของระเบียบปฏิบัติ ติดต�ม 

ตรวจสอบก�รใช้น้ำ� และสถ�นะของระบบก�รติดต�มตรวจสอบ

l สนับสนุนคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติท�งก�รเงิน และท�งเทคนิค เพื่อจะเสริมสร้�ง 

ระบบก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้น้ำ� รวมถึงก�รปรับปรุง ที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตินี้ และ

l ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในเรื่องท�งเทคนิค

 และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งก�รปรับปรุง และเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ

l จัดให้มีก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งเทคนิค และห�กจำ�เป็น คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยที่จะสนับสนุน

 ก�รปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัตินี้

4.3.3 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ
บทบ�ท และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติในกรณีก�รติดต�มตรวจสอบก�รใช้ 

น้ำ� จะรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ 

l ร่วมมือกับคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รจัดตั้ง และรักษ�ไว้ 

และเสริมสร้�ง ระบบก�รติดต�ม ตรวจสอบในประเทศของตน

l ให้ข้อมูลก�รใช้น้ำ�เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รติดต�มตรวจสอบ และ

l เข้�ร่วม และสนับสนุนหน่วยง�นปฏิบัติในประเทศที่ปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัตินี้

5. บทบัญญัติสุดท้�ย
5.1 ก�รแก้ไขและก�รปรับปรุง

ก�รแก้ไข หรือก�รปรับปรุงใด ๆ ในระเบียบปฏิบัตินี้จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะมนตรี

5.2 ก�รมีผลใช้บังคับ
ระเบียบปฏิบัตินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสม�ชิกของคณะมนตรีเห็นชอบ 

โดยคณะมนตรีในวันที่ 30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2546 ในก�รประชุม ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูช�
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ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�:
H.E. Mr Lim Kean Hor

ฯพณฯ น�ย ลิม คีน ฮอร์

สม�ชิกคณะมนตรี ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว:
H.E. Mr Somphong Mongkhonvilay

ฯพณฯ น�ยสมพงษ์ มงคลวิไล

สม�ชิกคณะมนตรี ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ร�ชอ�ณ�จักรไทย:
ปริญญ� นุต�ลัย

ฯพณฯ ศ�สตร�จ�รย์ ด็อกเตอร์ปริญญ� นุต�ลัย

ในน�มสม�ชิกคณะมนตรี ร�ชอ�ณ�จักรไทย

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม:
ฟ�ม ฮอง เกียง

ฯพณฯ  ด็อกเตอร์ ฟ�น ฮอง เกียง

สม�ชิกสำ�รองคณะมนตรี ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
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และข้อตกลง

อ�รัมภบท

ย้ำ�ถึงข้อผูกพันท�งก�รเมืองที่จะร่วมมือ และส่งเสริมต่อไปในลักษณะที่สร้�งสรรค์ และเป็นประโยชน์

ร่วมกันในก�รใช ้และก�รพัฒน�น้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงต�มที่ได้รับก�รยอมรับ

ในคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืนลงน�ม ณ เชียงร�ย 

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง”

เป็นไปต�มข้อมติคณะมนตรีว่�ด้วยแผนง�นก�รใช้น้ำ� เมื่อวันที่ 18 ตุล�คม พ.ศ. 2542 และข้อตัดสินใจ 

ของก�รประชุมคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2546 

ว่�ด้วยก�รจัดตั้งคณะยกร่�งท�งเทคนิคที่ 4 สำ�หรับระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแจ้ง ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� 

และข้อตกลง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “ระเบียบปฏิบัติ”

ยอมรับแนวท�งที่มีลักษณะปรับต�มสภ�พ ที่นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�กฎเกณฑ์ก�รใช้น้ำ� และลักษณะของ

ระเบียบปฏิบัติซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�

ยืนยันอีกครั้งถึงข้อผูกพันที่จะทำ�ง�นร่วมกันที่จะให้คว�มสำ�คัญของก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม และ 

คว�มสมดุลของระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำ�โขง รวมถึงก�รป้องกันผลที่เป็นอันตร�ย และลงมือจัดก�ร

เมื่อเกิดสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในขอบเขตของกฎเกณฑ์/ระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่ได้รับคว�มเห็นชอบ

จ�กคณะมนตรี

โดยนัยนี้เร�เห็นชอบระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแจ้ง ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� และข้อตกลง ดังต่อไปนี้
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1. คำ�นิย�ม
ฤดูน้ำ�ม�ก และฤดูแล้ง:  วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของฤดูน้ำ�ม�ก และฤดูแล้งจะผันแปร ตลอดลุ่มน้ำ� 

เนื่องจ�กคว�มผันแปรในระดับภูมิภ�คเป็นไปต�มก�รวิเคร�ะห์เบื้องต้น ถึงข้อมูลด้�น อุตุ-อุทกวิทย�

ที่มีลักษณะค่อนข้�งต่อเนื่องกันระยะย�ว  ฤดูน้ำ�ม�กอ�จ เริ่มต้นระหว่�งกล�งเดือนพฤษภ�คม ถึงกล�ง

เดือนมิถุน�ยน และสิ้นสุดตั้งแต่กล�งเดือนพศจิก�ยน ถึงกล�งเดือนธันว�คม คณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง จะตัดสินเรื่องวันที่แน่นอนของก�รเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของฤดูน้ำ�ม�ก 

และฤดูแล้ง โดยยึดถือก�รวิเคร�ะห์ ข้อมูลก�รไหลในระยะย�วของลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นของสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ 

ลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นของแม่น้ำ�โขง:  แม่น้ำ�ที่ไหลผ่�นประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนม�ร์ ล�ว 

ไทย กัมพูช� และเวียดน�ม ไปลงทะเลผ่�นมี ธวน (My Thuan) และมี โธ (My Tho) ในเวียดน�ม

แม่น้ำ�ส�ข�ของแม่น้ำ�โขง:  ลำ�น้ำ�ธรรมช�ติของระบบแม่น้ำ�โขง เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบ

ปฏิบัตินี้ หม�ยถึง แม่น้ำ�ส�ข�ซึ่งกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ว่�เป็น

ลำ�น้ำ�ธรรมช�ติของระบบแม่น้ำ�โขง ซึ่งก�รไหลมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อลำ�น้ำ�ส�ยประธ�น 

คำ�จำ�กัดคว�มนี้จะได้รับ ก�รทบทวน และเห็นพ้องกัน ภ�ยหลังก�รบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติห�กมีก�ร

ยกข้อกังวลใจ

ก�รใช้น้ำ�/ก�รใช้ประโยชน์:  เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัตินี้ หม�ยถึง ก�รใช้น้ำ�ใด ๆ 

ของรัฐสม�ชิกใด ๆ ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคุณภ�พน้ำ� หรือระบบก�รไหลของลำ�น้ำ�ส�ย 

ประธ�นของระบบแม่น้ำ�โขง คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จทบทวน และ

ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ต�มที่เห็นจำ�เป็น เพื่อก�รปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัติที่มีประสิทธิภ�พ

คำ�จำ�กัดคว�มสำ�คัญที่เกี่ยวข้องจ�กคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง:

ข้อตกลง:  ภ�ยใต้ข้อ 5 ข้อตัดสินใจของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงซึ่งเป็นผล

จ�กก�รปรึกษ� ห�รือล่วงหน้� และก�รประเมินก�รใช้น้ำ�ที่เสนอใด ๆ สำ�หรับก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ใน

ระหว่�งฤดูน้ำ�ม�กจ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�น รวมทั้งก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกันหรือก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�

ของน้ำ�ในระหว่�งฤดูแล้ง วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ คือ ก�รบรรลุก�รใช้โดยฉันท�มติที่ให้ประโยชน์

สูงสุด และก�รป้องกัน คว�มสูญเสียของน้ำ�ที่มีพลวัตร และเป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์เรื่อง

ก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ� ข้�มลุ่มน้ำ�ที่กำ�หนดในข้อ 26 
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ก�รแจ้ง:  ก�รให้ข้อมูลเรื่องก�รใช้น้ำ�ที่เสนอในเวล�ที่เหม�ะสม โดยรัฐริมฝั่งแม่น้ำ�ไปยังคณะ

กรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ต�มรูปแบบ เนื้อห� และระเบียบปฏิบัติที่กำ�หนดใน

กฎเกณฑ์เรื่องก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ภ�ยใต้ข้อ 26

ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�: ก�รแจ้งพร้อมข้อมูล และส�รสนเทศเพิ่มเติมในเวล�ที่ เหม�ะสมไปยัง

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎเกณฑ์เรื่องก�รใช้น้ำ� และก�รผัน

น้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ภ�ยใต้ ข้อ 26 ซึ่งจะเปิดโอก�สให้สม�ชิกริมฝั่งแม่น้ำ�อื่น ๆ ที่จะอภิปร�ย และประเมิน

ผลกระทบของก�รใช้ที่เสนอต่อก�รใช้น้ำ� และผลกระทบอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รมุ่งที่จะ

บรรลุข้อตกลง  ก�รปรึกษ�ห�รือ ล่วงหน้� ไม่ใช่เป็นสิทธิยับยั้งก�รใช้ และไม่ใช่สิทธิฝ่�ยเดียวที่จะใช้น้ำ�

โดยผู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�ใด ๆ โดยไม่คำ�นึงถึงสิทธิของผู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�อื่น ๆ

ก�รใช้น้ำ�ที่เสนอ:  ข้อเสนอใด ๆ สำ�หรับก�รใช้น้ำ�ที่แน่นอนของระบบแม่น้ำ�โขง โดยผู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�

ใด ๆ โดยไม่รวมถึงก�รใช้ในครัวเรือน และก�รใช้น้ำ�เล็กน้อยของน้ำ� ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อ

ก�รไหลของลำ�น้ำ�ส�ยประธ�น

2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัตินี้ คือ

ก. เพื่อเสนอขั้นตอนสำ�หรับรัฐสม�ชิกคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รสนับสนุนก�รจัดทำ�

 กฎเกณฑ์เรื่องก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�

ข. เพื่อส่งเสริมคว�มเข้�ใจและคว�มร่วมมือที่ดีขึ้นในระหว่�งประเทศสม�ชิกคณะกรรม�ธิก�ร

 แม่น้ำ�โขงในลักษณะที่สร้�งสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อที่จะประกันก�รพัฒน� 

ก�รจัดก�ร และก�รอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขง 

3. หลักก�ร
ระเบียบปฏิบัตินี้จะถูกควบคุมโดยหลักก�รที่มีลักษณะเป็นแนวท�ง ดังต่อไปนี้

ก. หลักคว�มเท่�เทียมของอธิปไตย และบูรณภ�พแห่งดินแดน

ข. หลักก�รใช้ที่สมเหตุสมผล และเป็นธรรม

ค. หลักก�รเค�รพสิทธิ และผลประโยชน์ที่ชอบธรรม

ง. หลักสุจริตใจ

จ. หลักคว�มโปร่งใส
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4. ก�รแจ้ง
4.1 ขอบเขตของก�รแจ้ง

4.1.1 เป็นไปต�ม ข้อ 5 ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง  ก�รแจ้งกรณีก�รใช้น้ำ�ที่เสนอซึ่ง กำ�หนดใน

ข้อ 4.1.2 จะต้องยื่นต่อคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในเวล�ที่เหม�ะสมต�ม

รูปแบบและเนื้อห� แผนง�น และหลักก�รที่ระบุในระเบียบปฏิบัติ ซึ่งปร�กฏต�ม ภ�คผนวก 1

4.1.2 เงื่อนไขก�รแจ้ง และกรอบง�น จะบังคับใช้กับก�รใช้ที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ก. ก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกัน และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� รวมทั้งทะเลส�บเขมร และ

ข. ก�รใช้ในลุ่มน้ำ�เดียวกันในระหว่�งฤดูน้ำ�ม�กในลำ�น้ำ�ส�ยประธ�น

4.2 เนื้อห� และฟอร์ม/รูปแบบ ของก�รแจ้ง
4.2.1 เนื้อห�

ก�รแจ้งจะรวมถึง ร�ยง�นก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสม แผนปฏิบัติง�น แผนง�น และข้อมูลที่มีอยู่

4.2.2 ฟอร์ม/รูปแบบ

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในกระบวนก�รแจ้ง ฟอร์ม/รูปแบบ สำ�หรับก�รแจ้ง ถูกกำ�หนดใน

ภ�คผนวก 1 ของระเบียบปฏิบัติ   

  

4.3 กลไกด้�นองค์กรสำ�หรับก�รแจ้ง
กลไกสำ�หรับก�รบริห�รก�รแจ้งภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัตินี้ จะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขง

แห่งช�ติ และองค์กรของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงโดยมี บทบ�ท/หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้

4.3.1 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ

บทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบ ของคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติแต่ละฝ่�ย ภ�ยใต้ระเบียบ

ปฏิบัตินี้ มีดังนี้

ก. แจ้งหน่วยง�นปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทร�บถึงขอบเขต เนื้อห� และฟอร์มสำ�หรับก�รแจ้งกรณี 

ก�รใช้ที่เสนอ ซึ่งระบุไว้ในข้อ 4.1 ของระเบียบปฏิบัตินี้

ข. ทบทวน และตรวจสอบ ก�รแจ้ง ที่ได้รับจ�กหน่วยง�นปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกันว่� 

ข้อมูล และส�รสนเทศสำ�หรับก�รแจ้งครบถ้วนและสอดคล้องกับเนื้อห� และฟอร์ม/

รูปแบบ
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ค. รวบรวม บันทึก และจัดส่ง ก�รแจ้งพร้อมเอกส�รที่เหม�ะสมไปยังสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เพื่อยื่นต่อคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

 และส่งให้คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติอื่น ๆ 

4.3.2 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

บทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบ ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัติสำ�หรับก�รแจ้ง คือ

ก. รับ  ตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ บันทึก และจัดทำ�แฟ้ม เรื่องก�รแจ้งต�มฟอร์ม/รูปแบบ 

ซึ่งปร�กฏต�มภ�คผนวก 1

ข. ยื่นก�รแจ้งไปยังคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และสำ�เน�ให้

 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติแต่ละฝ่�ย

ค. นำ�ข้อมูล และส�รสนเทศที่เกี่ยวข้องเข้�ในระบบข้อมูลส�รสนเทศของสำ�นักง�น 

เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และ

ง. บรรจุข้อคิดเห็นใด ๆ ที่มีต่อก�รแจ้งในแฟ้ม และยื่นไปยังคณะกรรมก�รร่วมใน

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

4.3.3 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

บทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบ ของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงภ�ยใต้

ระเบียบ ปฏิบัติ สำ�หรับก�ร แจ้งคือ ก�รรับทร�บก�รแจ้งที่ยื่นและรับทร�บข้อคิดเห็น ห�กมี 

ที่เสนอผ่�นสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

4.4 กระบวนก�รสำ�หรับก�รแจ้ง
ก�รแจ้งจะยื่นโดยคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงผ่�นสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงโดยสอดคล้อง

กับบทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของระเบียบปฏิบัตินี้

4.5 เวล�ที่เหม�ะสมของก�รแจ้ง
ก�รแจ้งเรื่องก�รใช้น้ำ�ที่เสนอ จะยื่นไปยังคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงใน

ลักษณะที่เหม�ะสมแก่เวล� ก่อนก�รดำ�เนินง�น

4.6 ก�รไม่แจ้ง
ในกรณีที่ไม่มีก�รแจ้ง คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะร้องขอให้
คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต�มหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในข้อ
4.3.1 ของระเบียบปฏิบัตินี้
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5. ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
5.1 ขอบเขตของก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

โดยนำ�เอ�ข้อ 5 ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ประกอบก�รพิจ�รณ� และมุ่งที่จะบรรลุข้อตกลง

ก�รใช้ที่เสนอดังต่อไปนี้ จะต้องมีก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

ก. ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูน้ำ�ม�ก

ข. ก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่มน้ำ�เดียวกันจ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูแล้ง และ

ค. ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กปริม�ณส่วนเกินของน้ำ�ในระหว่�งฤดูแล้ง

5.2 เนื้อห� และฟอร์ม/รูปแบบของก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
5.2.1 เนื้อห�

นอกจ�กข้อมูล และส�รสนเทศที่ต้องมีสำ�หรับก�รแจ้ง รัฐที่แจ้งจะต้องจัดห� ข้อมูล และ  

ส�รสนเทศท�งเทคนิคเพิ่มเติมที่มีอยู่ ในเรื่องก�รใช้น้ำ�ที่เสนอ เพื่อก�รประเมินผลกระทบ

โดยรัฐริมฝั่งแม่น้ำ�อื่น ๆ ต�มที่ปร�กฏในภ�คผนวก 2 (ก)

5.2.2 ฟอร์ม/รูปแบบ

ฟอร์ม/รูปแบบที่ประเทศผู้ถูกแจ้งจะใช้ตอบในเรื่องก�รใช้ที่เสนอจะถูกกำ�หนดในภ�คผนวก 2 (ข)

5.3 กลไกด้�นองค์กรสำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
กลไกสำ�หรับก�รบริห�รก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� ภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัตินี้ จะเกี่ยวข้องกับ

คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ต ิและองค์กรของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงโดยมีบทบ�ท/หน้�ที่

คว�มรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

5.3.1 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ

บทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบ ของคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติแต่ละฝ่�ย ภ�ยใต้ระเบียบ

ปฏิบัตินี้ มีดังนี้

ก. แจ้งหน่วยง�นปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทร�บถึงขอบเขต เนื้อห� และฟอร์ม/รูปแบบที่กำ�หนดให้มี

สำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� กรณีก�รใช้ที่เสนอซึ่งอยู่ภ�ยใต้บังคับของระเบียบปฏิบัติ

ข. รับ  ทบทวน และตรวจสอบเอกส�รต่�งๆ สำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�ใด ๆ ที่ได้รับ 

เพื่อประกันว่� ครบถ้วน และสอดคล้องกับเนื้อห� และฟอร์ม/รูปแบบ

ค. รวบรวม และจัดส่งข้อเสนอพร้อมเอกส�รที่เหม�ะสม ไปยังสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

       คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เพื่อยื่นต่อคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
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 และจัดส่งไปยังคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติอื่น ๆ

ง. อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ก�รปรึกษ�ห�รือ  ก�รนำ�เสนอ ก�รประเมิน และก�รเยี่ยมชม 

สถ�นที่ ต�มที่ได้รับก�รร้องขอจ�กคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

สำ�หรับก�รใช้น้ำ�ที่เสนอ และ

จ. บันทึกข้อคิดเห็น หรือคำ�ตอบที่ได้รับจ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

  แล้วจัดส่งสำ�เน�ให้หน่วยง�นปฏิบัติ หรือบุคคลใด ที่จัดทำ�ข้อเสนอสำ�หรับก�รใช้น้ำ�

       ผ่�นกระบวนก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

5.3.2 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

บทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ภ�ยใต้

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� คือ

ก. รับ  ตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ บันทึก และจัดทำ�แฟ้มเอกส�รสำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือ

       ล่วงหน้�ต�มฟอร์ม/รูปแบบ ในภ�คผนวก 2 (ก) และคำ�ตอบจ�กประเทศที่ถูกแจ้งต�ม

       ฟอร์ม/รูปแบบในภ�คผนวก 2 (ข)

ข. ยื่นเอกส�รต่�งๆ สำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�กรณีก�รใช้ที่เสนอไปยังคณะกรรมก�ร

 ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และสำ�เน�ให้คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ 

แต่ละฝ่�ย

ค. ทบทวน วิเคร�ะห์ และให้ข้อคิดเห็นท�งเทคนิคแก่คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�ร

แม่น้ำ�โขงต�มที่ได้รับก�รร้องขอ

ง. จัดห�ข้อมูล และส�รสนเทศที่มีอยู่เพิ่มเติม และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ก�รประชุมต�มที่

 ได้รับก�รร้องขอจ�กรัฐสม�ชิกที่เกี่ยวข้อง

จ. ให้คว�มสนับสนุนท�งเทคนิคที่มีอยู่สำ�หรับก�รประเมิน ห�กจำ�เป็น คณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง อ�จจัดตั้งทีมแสวงห�ข้อเท็จจริงซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�ก

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รไปเยี่ยมชมสถ�นที่

ฉ. นำ�ข้อมูล และส�รสนเทศที่เกี่ยวข้องลงในระบบข้อมูลส�รสนเทศของสำ�นักง�น 

เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

5.3.3 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

บทบ�ท/หน้�ที่/คว�มรับผิดชอบ ของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัติสำ�หรับเรื่องก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� คือ

ก. รับทร�บ และทบทวนเอกส�รของก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�ใด ๆ ที่ยื่นผ่�นสำ�นักง�น

       เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ข. ทบทวนข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ยื่นต่อตน โดยรัฐสม�ชิกใด ๆ
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ค. ดำ�เนินก�รให้มีก�รปรึกษ�ห�รือ กรณีก�รใช้น้ำ�ที่เสนอในระหว่�งภ�คีที่เกี่ยวข้องโดยก�ร 

สนับสนุนของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�ร แม่น้ำ�โขงคณะกรรมก�รร่วมใน

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงภ�ยใต้ ข้อ 4  ของระเบียบวิธีก�รปฏิบัติจัดตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อ

 ช่วยในก�รกระบวนก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� เพื่อมุ่งที่จะบรรลุข้อตกลงว่�ด้วยก�รใช้ที่

 เสนอ

ง. พย�ย�มทุกวิถีท�งที่จะห�ท�งแก้ไขเรื่องใด ๆ ซึ่งอ�จมีขึ้นในระหว่�งกระบวนก�รปรึกษ�

 ห�รือล่วงหน้�

จ. ตรวจสอบ และยืนยันโดยเอกฉันท์ของก�รมีอยู่ของปริม�ณส่วนเกินของน้ำ�บนลำ�น้ำ� 

 ส�ยประธ�น ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะมนตรีให้คว�มเห็นชอบภ�ยใต้ ข้อ 26 ของคว�มตกลง 

แม่น้ำ�โขง ในกรณีที่มีก�รใช้ที่เสนอสำ�หรับก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ในฤดูแล้ง

5.3.4 คณะมนตรี

หน้�ที่คณะมนตรีภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง 

5.4 กระบวนก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
5.4.1 ก�รยื่นเอกส�รสำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� เอกส�รสำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

กรณีก�รใช้ที่เสนอ ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และภ�คผนวก 2 (ก) จะถูกยื่นโดยคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขง

แห่งช�ติของรัฐที่แจ้ง ไปยังคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ผ่�นสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในระยะเวล�ที่เหม�ะสม  สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะส่งสำ�เน�ของเอกส�รไปยังรัฐสม�ชิกอื่น ๆ สำ�หรับก�รประเมิน

และก�รตอบ

5.4.2 ก�รประเมิน และก�รตอบกรณีก�รใช้น้ำ�ที่เสนอ

เมื่อได้รับเอกส�รจ�กประเทศที่แจ้งที่ยื่นไปยังคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ผ่�น

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สม�ชิกอื่น ๆ ควรประเมินก�รใช้ที่เสนอ และ

ตอบไปยังคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ผ่�นสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะ

กรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ต�มฟอร์มรูปแบบต�มภ�คผนวก 2 (ข) ห�กจำ�เป็น รัฐที่ถูกแจ้งโดยผ่�นคณะ

กรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จร้องขอส�รสนเทศเพิ่มเติม ขอปรึกษ�ห�รือ 

หรือเสนอร�ยง�น และ/หรือเยี่ยมชมสถ�นที่ตั้งโครงก�รเพื่อประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ของ

ก�รใช้ที่เสนอ และผลกระทบอื่น ๆ ต่อสิทธิตน และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รมุ่งที่จะบรรลุ

ข้อตกลงโดยคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในระหว่�งกระบวนก�รประเมิน 

ประเทศที่แจ้งจะให้ ห�กได้รับก�รร้องขอ ข้อมูล และส�รสนเทศที่มีอยู่ และอำ�นวยคว�มสะดวกใน

ก�รประเมินที่เหม�ะสม ห�กจำ�เป็น คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
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อ�จสั่งก�รให้สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หรือแต่งตั้ง คณะทำ�ง�น หรือทีม 

ที่ปรึกษ�ท�งเทคนิค ที่จะช่วยในก�รประเมินผลก�รใช้ ที่เสนอ และผลกระทบที่เป็นไปได้ 

ต่อก�รใช้ที่มีอยู่แล้ว และสิทธิของรัฐริมฝั่งแม่น้ำ�อื่น ๆ

5.4.3 ข้อตัดสินใจของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะมุ่งที่จะบรรลุข้อตกลงกรณีก�รใช้ที่เสนอ 

และออกข้อตัดสินใจ ซึ่งบรรจุเงื่อนไขที่เห็นชอบ ข้อตัดสินใจเช่นว่�จะเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักฐ�นของก�ร ใช้ที่เสนอ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐ�นของก�รใช้น้ำ�เมื่อเริ่มต้นดำ�เนินก�ร 

 

รัฐที่แจ้งจะดำ�เนินโครงก�รที่เสนอ โดยไม่เปิดโอก�สให้รัฐสม�ชิกอื่น ๆ ที่จะอภิปร�ย และประเมิน

ก�รใช้ที่เสนอไม่ได้ คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะรับทร�บก�รตอบ และ

นำ�ไปบรรจุในหลักฐ�นสำ�หรับก�รใช้ที่เสนอเกี่ยวกับข้อกังวลใจ หรือข้อสงวนของรัฐที่ถูกแจ้ง

 

5.5  เวล�ที่เหม�ะสมของก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
5.5.1 กรอบเวล�สำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� คือ 6 เดือน นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รเรื่อง

ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

5.5.2 ห�กจำ�เป็น ระยะเวล�ขอขย�ยจะได้รับอนุญ�ต โดยข้อตัดสินใจของคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

5.6 ก�รไม่มีก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
ในกรณีที่ไม่มีก�รจัดเอกส�รที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� คณะกรรมก�ร 

ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะร้องขอให้คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ

ต�มหน้�ที่/ คว�มรับ ผิดชอบต�มที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ของระเบียบปฏิบัติ

6. ข้อตกลงเฉพ�ะ
โครงก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�ใด ๆ ในระหว่�งฤดูแล้งจ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นจะต้องตกลงโดยคณะกรรมก�ร

ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง โดยก�รมีข้อตกลงเฉพ�ะสำ�หรับโครงก�รแต่ละโครงก�รล่วงหน้�ก่อน 

ก�รผันน้ำ�ท่ีเสนอใด ๆ ข้อตกลงเฉพ�ะเช่นว่� ซ่ึงลงน�ม/เห็นชอบโดยสม�ชิกท้ังหมด ของคณะกรรมก�ร

ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงจะกำ�หนดเง่ือนไขท่ีตกลงกัน อ�ทิ ระยะเวล� ปริม�ณก�รผันน้ำ� 

ฯลฯ ในระหว่�งที่รูปแบบ และเนื้อห�ของข้อตกลงเฉพ�ะอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�จัดทำ�โดยคณะ

กรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเป็นกรณี ๆ ไป  ให้ใช้รูปแบบ และเนื้อห�ของก�รแจ้ง 

และก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�ไปพล�ง ๆ ก่อน
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7. บทบัญญัติสุดท้�ย
ก. ภ�คผนวกถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัตินี้

ข. ก�รร�ยง�นคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง จะทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเสนอคณะกรรมก�รร่วมในคณะ

 กรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในเรื่องต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มระเบียบปฏิบัตินี้ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จำ�เป็น

ค. ก�รแก้ไขระเบียบปฏิบัติ ก�รแก้ไขใด หรือก�รปรับปรุง ต่อระเบียบปฏิบัตินี้    

จะได้รับคว�ม เห็นชอบจ�กคณะมนตรี

ง . ก�รมีผลใช้บังคับ ระเบียบปฏิบัตินี้จะมีผลใช้บังคับในระหว่�งรัฐสม�ชิกในวันที่ได้รับ 

คว�มเห็นชอบจ�ก คณะมนตรี 

ได้รับคว�มเห็นชอบโดยคณะมนตรี วันที่  30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2546 ในก�รประชุม ครั้งที่ 10 ณ 

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูช�
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ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�:
H.E. Mr Lim Kean Hor

ฯพณฯ น�ย ลิม คีน ฮอร์

สม�ชิกคณะมนตรี ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว:
H.E. Mr Somphong Mongkhonvilay

ฯพณฯ น�ยสมพงษ์ มงคลวิไล

สม�ชิกคณะมนตรี ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ร�ชอ�ณ�จักรไทย:
ปริญญ� นุต�ลัย

ฯพณฯ ศ�สตร�จ�รย์ ด็อกเตอร์ปริญญ� นุต�ลัย

ในน�มสม�ชิกคณะมนตรี ร�ชอ�ณ�จักรไทย

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม:
ฟ�น ฮอง เกียง

ฯพณฯ  ด็อกเตอร์ ฟ�น ฮอง เกียง

สม�ชิกสำ�รองคณะมนตรี ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
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คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง

ก�รแจ้ง ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� และข้อตกลง

ฟอร์ม/รูปแบบของก�รแจ้ง

1. ประเทศที่แจ้ง..........................................................................................................................................

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

2. วันที่ยื่น....................................................................................................................................................

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

3. กระทรวง/หน่วยง�น ที่แจ้ง (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรส�ร อีเมล์).............................................................

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

4. บุคคลที่ติดต่อ/ที่อยู่ (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรส�ร/อีเมล์).........................................................................

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

5. ชื่อโครงก�ร.............................................................................................................................................

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

6. สถ�นที่ตั้งของโครงก�ร..........................................................................................................................

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

7. ลักษณะของโครงก�รที่เสนอ

ก.  บนแม่น้ำ�ส�ข�

 ก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกัน

 ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�

ข.  บนลำ�น้ำ�ส�ยประธ�น

 ก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกันในระหว่�งฤดูน้ำ�ม�ก

ภ�คผนวก 1
ส่วนที่ 4.1
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8. วัตถุประสงค์ของโครงก�รที่เสนอ..........................................................................................................

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

9. วันที่ค�ดว่�จะเริ่มดำ�เนินก�ร

ก. วันเริ่มก�รก่อสร้�ง.........................................................................................................................

ข. วันสิ้นสุดก�รก่อสร้�ง....................................................................................................................

ค. วันเริ่มดำ�เนินง�น...........................................................................................................................

10. ระยะเวล�และเวล�ก�รใช้น้ำ�.................................................................................................................

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

11. ร�ยละเอียดโครงก�ร (เช่น ขอบเขต ขน�ด แผนที่ ประเภท ปริม�ณ คว�มจุ และลักษณะเฉพ�ะ ฯลฯ).

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

12. เอกส�รที่แนบ.......................................................................................................................................
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คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแจ้ง  

ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� และข้อตกลงฟอร์ม/

รูปแบบของก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

1. ประเทศที่เสนอ.......................................................................................................................................

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

2. วันที่ยื่น....................................................................................................................................................

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

3. กระทรวง/หน่วยง�น ที่เสนอ (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรส�ร อีเมล์)...........................................................

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

4. บุคคลที่ติดต่อ/ผู้อำ�นวยคว�มสะดวก (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรส�ร อีเมล์)...............................................

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

5. ชื่อโครงก�ร.............................................................................................................................................

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

6. สถ�นที่ตั้งของโครงก�ร..........................................................................................................................

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

7. ลักษณะของก�รใช้ที่เสนอ

 ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูน้ำ�ม�ก

 ก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกันบนลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูแล้ง

 ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กปริม�ณส่วนเกินของน้ำ�จ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูแล้ง

ภ�คผนวก 2 (ก)

ส่วนที่ี่ 4.2



60 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง

8. วัตถุประสงค์ของก�รใช้ที่เสนอ...............................................................................................................

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

9. วันที่ค�ดว่�จะเริ่มดำ�เนินก�ร

ก. วันเริ่มก�รก่อสร้�ง.........................................................................................................................

ข. วันสิ้นสุดก�รก่อสร้�ง....................................................................................................................

ค. วันเริ่มดำ�เนินง�น...........................................................................................................................

10. ระยะเวล�และเวล�ที่เหม�ะสมของก�รใช้น้ำ�ที่เสนอ.............................................................................

11. ร�ยละเอียดโครงก�ร (ขอบเขต ขน�ด ที่ตั้ง ประเภท ปริม�ณ คว�มจุ และลักษณะเฉพ�ะ ฯลฯ)                   

12. ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น......................................................................................................................

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

13. ข้อมูล และส�รสนเทศที่มีอยู่ที่แนบ และ/หรือเอกส�ร เช่น ร�ยง�นสรุปของก�รศึกษ�

คว�มเหม�ะสม ก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ฯลฯ..............................................................

....................................................................................................................................................................
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คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแจ้ง ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� 

และข้อตกลง

ฟอร์ม/รูปแบบของก�รตอบสำ�หรับก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

1. ประเทศที่ตอบ.........................................................................................................................................

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

2. วันที่ตอบ.................................................................................................................................................

3. กระทรวง/หน่วยง�น ที่ตอบ (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรส�ร อีเมล์)............................................................

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

4. บุคคลที่ติดต่อ/บุคคลที่อำ�นวยคว�มสะดวก (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรส�ร อีเมล์)....................................

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

5. ชื่อก�รใช้ที่เสนอ/โครงก�ร......................................................................................................................

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

6. สถ�นที่ตั้งของก�รใช้ที่เสนอ...................................................................................................................

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

7. ลักษณะของก�รใช้ที่เสนอ

 ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูน้ำ�ม�ก

 ก�รใช้น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เดียวกันบนลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูแล้ง

 ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ�จ�กปริม�นน้ำ�ส่วนเกินจ�กลำ�น้ำ�ส�ยประธ�นในระหว่�งฤดูแล้ง

วันที่ได้รับเอกส�ร.......................................................................................................................................

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

ก�รตอบก�รใช้ที่เสนอ................................................................................................................................

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

ภ�คผนวก 2 (ข)
ส่วนที่ี่ 4.3
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63คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รรักษ�

ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น

ส่วนที่ี่ 5
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ส�รบัญ

อ�รัมภบท       79
1. คำ�นิย�ม       80

2. วัตถุประสงค์       80

3. หลักก�ร       80

4. ขอบเขต       80

5. ก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น   80

5.1 ปริม�ณก�รไหลที่ต้องรักษ�     80

5.2 สถ�นีอุทกวิทย�      81

5.3 ก�รจัดทำ� ก�รทบทวน และก�รปรับปรุงแนวท�งด้�นเทคนิค  81

6. ก�รจัดก�รองค์กร      81

6.1 คณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง    81

6.2 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง   81

6.3 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง   82

6.4 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ต ิ    82

7. บทบัญญัติสุดท้�ย      83

7.1 ก�รแก้ไขเพิ่มเติมหรือก�รเปลี่ยนแปลง    83

7.2 ก�รมีผลบังคับใช้      83

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รรักษ�

ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น
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67คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหล 

ในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น

อ�รัมภบท
ย้ำ�ถึงข้อผูกพันท�งก�รเมืองที่จะร่วมมือ และส่งเสริมต่อไปในลักษณะที่สร้�งสรรค์ และเป็นประโยชน์

ร่วมกันในก�รใช ้และก�รพัฒน�น้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงต�มที่ได้รับก�รยอมรับ

ในคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืนลงน�ม ณ เชียงร�ย 

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง”

เป็นไปต�มข้อมติคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเรื่องแผนง�นก�รใช้น้ำ�เมื่อ วันที่ 18 ตุล�คม 

พ.ศ. 2542 และข้อตัดสินใจของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเมื่อเดือนธันว�คม 

พ.ศ. 2546 เรื่องก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รยกร่�งชุดที่ 5 เพื่อจัดทำ�กฎเกณฑ์เรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�ร

ไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นระเบียบปฏิบัติ เรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลใน

แม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น ในก�รประชุมคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ครั้งที่ 11 เมื่อเดือน 

ธันว�คม พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขง

ส�ยประธ�น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “ระเบียบปฏิบัติ“ 

ยอมรับก�รผันแปรท�งอุทกวิทย�ต�มธรรมช�ติ ก�รเปลี่ยนแปลง และก�รพัฒน� ต�มเวล� และสถ�นที่ 

ที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำ�

ยอมรับวิธีก�รที่ได้มีก�รพิจ�รณ�อย่�งถ้วนถี่ และดัดแปลงได้ในก�รจัดทำ�ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์เรื่องก�รใช้น้ำ� และก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ที่ระบุไว้ในม�ตร� 26 ของคว�ม 

ตกลงแม่น้ำ�โขง

ยอมรับว่�ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของน้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้อง และก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ

ลุ่มแม่น้ำ�โขง จะเป็นไปไม่ได้ถ้�พร้อมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ปริม�ณก�รไหลของแม่น้ำ�โขง

ไม่ได้รับก�รรักษ�ไว้อย่�งเหม�ะสม

เร�ให้คว�มเห็นชอบในระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น 

ดังต่อไปนี้
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1. คำ�นิย�ม 
คำ�นิย�มที่สำ�คัญ และที่เกี่ยวข้องจ�กคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง

l	 ปริม�ณก�รไหลต�มธรรมช�ติต่ำ�สุดร�ยเดือนที่ยอมรับได้  ปริม�ณก�รไหลต�มธรรมช�ติต่ำ�สุด 

ร�ยเดือนที่ยอมรับได้ในช่วงแต่ละเดือนของฤดูแล้ง

l	 ปริม�ณก�รไหลของน้ำ�ย้อนกลับต�มธรรมช�ติที่ยอมรับได้  ระดับปริม�ณก�รไหลใน 

ฤดูน้ำ�ม�กในแม่น้ำ�โขงที่กรัตตี ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รไหลย้อนกลับไปยังทะเลส�บเขมร จนถึงระดับ

ของทะเลส�บที่เหม�ะสมต�มที่ได้ตกลงกันไว้

นิย�มด้�นเทคนิคจะบรรจุไว้ในแนวท�งด้�นเทคนิคที่จะจัดทำ�โดยคณะกรรมก�รร่วมใน 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

2. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัติ คือ เพื่อจัดทำ�กรอบสำ�หรับแนวท�งด้�นเทคนิค ก�รจัดก�รองค์กร 

ทิศท�ง และส�รสนเทศที่จะทำ�ให้คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และประเทศภ�คีสม�ชิกส�ม�รถรักษ� 

และจัดก�รปริม�ณก�รไหลของแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�นต�มที่กำ�หนดไว้ใน ม�ตร� 6 ของคว�มตกลง 

แม่น้ำ�โขง

3. หลักก�ร 
โดยเพิ่มเติมจ�กหลักก�รที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ระเบียบปฏิบัติต้องถูกบังคับ ด้วยหลักก�ร

ต่อไปนี้

l	คว�มเป็นไปได้ในก�รปฏิบัติ 

l	คว�มโปร่งใส 

l	คว�มคุ้มค่� และ

l	ก�รใช้หลักก�รต่�งตอบแทน 

4. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัติจะนำ�ไปใช้ในเรื่องก�รผันน้ำ� ก�รปล่อยน้ำ�จ�กอ่�งเก็บน้ำ� หรือก�รกระทำ�อื่นใดที่เป็นก�ร

ถ�วรโดยประเทศภ�คีสม�ชิก ที่อ�จจะมีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขง

ส�ยประธ�นในฤดูน้ำ�ม�ก และฤดูแล้ง ต�มม�ตร� 6 ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง

1หม�ยถึง “ร่วมกัน” และหม�ยคว�มว่�แต่ละประเทศต้องปฏิบัติต่อกันในลักษณะท�งบวกและค�ดหวังว่�จะได้รับก�รปฏิบัติตอบเช่นกัน.
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5. ก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น 
5.1 ปริม�ณก�รไหลที่ต้องรักษ�

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในกรณีที่แล้งจัดเป็นประวัติก�รณ์ และ/หรือน้ำ�ท่วม ให้ยกเว้นก�รปฏิบัติต�ม 

ระเบียบปฏิบัติใช้กับคว�มร่วมมือในก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น 

ณ สถ�นีที่กำ�หนดได้ โดย

5.1.1 ไม่ให้ต่ำ�กว่�ปริม�ณก�รไหลต่ำ�สุดของน้ำ�ต�มธรรมช�ติร�ยเดือนที่เป็นที่ยอมรับได้ใน   

   แต่ละเดือนในช่วงฤดูแล้ง ภ�ยใต้ม�ตร� 6 ก

5.1.2 เพื่อให้มีปริม�ณก�รไหลย้อนกลับของน้ำ�ต�มธรรมช�ติที่ยอมรับได้ของทะเลส�บเขมร  

   ในช่วงฤดูน้ำ�ม�ก ภ�ยใต้ม�ตร� 6 ข

5.1.3 เพื่อป้องกันไม่ให้อัตร�เฉลี่ยก�รไหลของน้ำ�สูงสุดร�ยวันเกินอัตร�เฉลี่ยก�รไหลของน้ำ�ต�ม 

   ธรรมช�ติในช่วงฤดูน้ำ�หล�ก เนื่องม�จ�กก�รเจตน�ปล่อยน้ำ�จ�กกิจกรรมของมนุษย์ หรือก�ร   

   กระทำ�อื่น ภ�ยใต้ม�ตร� 6 ค

ปริม�ณก�รไหลที่ต้องรักษ�ไว้ ณ สถ�นที่ระบุไว้ต�มข้อ 5.1.1, 5.1.2 และ 5.1.3 จะกำ�หนดไว้ใน

เอกส�รแยกต่�งห�กที่ชื่อว่�แนวท�งด้�นเทคนิค ซึ่งจะจัดทำ�/ยอมรับโดยคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

5.2 สถ�นีอุทกวิทย�
เกณฑ์ก�รคัดเลือกสถ�นีอุทกวิทย�เบื้องต้น และร�ยชื่อที่ตั้งของสถ�นีที่กำ�หนด เพื่อก�รอนุวัตต�ม

ระเบียบปฏิบัติจะบรรจุไว้ในแนวท�งด้�นเทคนิค ซึ่งจะกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

5.3 ก�รจัดทำ� ก�รทบทวน และก�รปรับปรุงแนวท�งด้�นเทคนิค
จะต้องมีก�รจัดทำ�แนวท�งด้�นเทคนิค และมีก�รทบทวน และปรับปรุง เป็นครั้งคร�วโดยคณะกรรมก�ร

ร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหลักก�รของระเบียบปฏิบัติ

6. ก�รจัดก�รองค์กร 
ก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติ จำ�เป็นต้องมีส่วนร่วมอย่�งเข้มแข็งของคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�ร 

แม่น้ำ�โขง คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�ร

แม่น้ำ�โขง และคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ ด้วยบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ ของแต่ละฝ่�ย 

ดังต่อไปนี้
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6.1 คณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
หน้�ที่ของคณะมนตรีภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัติจะเป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง 

ปี พ.ศ. 2538 และกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรี และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
โดยเพิ่มเติมจ�กที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง และกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมก�รร่วม

ในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และกฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติโดย 

คณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง  หน้�ที่/บทบ�ท/คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงต�มระเบียบปฎิบัติต้อง รวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

6.2.1 กำ�หนดที่ตั้งสถ�นีอุทกวิทย� และก�รกำ�หนด และก�รรักษ�ระดับปริม�ณก�รไหลที่ต้องก�รที่

สถ�นีแต่ละแห่งในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น เพื่อตอบสนองต่อบทบัญญัติต่�ง ๆ ของม�ตร� 6 

 และเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ และหลักก�รของระเบียบปฏิบัติ และแนวท�งด้�นเทคนิคที่ จัดทำ� 

โดยคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

6.2.2 ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รที่เหม�ะสมในสถ�นก�รณ์ภัยแล้ง และน้ำ�ท่วมที่รุนแรง

6.2.3 ก�รประส�นง�นกับคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติต่�ง ๆ ในก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติ 

ให้มีประสิทธิผล และ

6.2.4 รับรองแนวท�งด้�นเทคนิคของระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งก�รแก้ไขเพิ่มเติม และก�รดัดแปลง

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอ�จมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบบ�งส่วนหร ือทั้งหมด 

แก่คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคที่จัดตั้งเป็นคณะทำ�ง�นถ�วรของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

6.3 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
โดยเพิ่มเติมหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบต�มที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง และหน้�ที่ที่ได้รับ

มอบหม�ยจ�กคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�ร 

แม่น้ำ�โขง และกฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบ�ท และหน้�ที่ของสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงที่เกี่ยวข้องกับก�รอนุวัตระเบียบปฏิบัติต้องรวมถึง 

แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

6.3.1 ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิค และก�รบริห�รจัดก�รแก่คณะกรรมก�รร่วมใน 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคในก�รประเมินปริม�ณก�รไหล และ 

เสนอแนะท�งเลือก เรื่องปริม�ณก�รไหลที่ยอมรับได้ ณ จุดต่�ง ๆ ในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น

 โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของคว�มช่วยเหลือ สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

 ต้องรักษ�  ระบบส�รสนเทศของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และปรับปรุงให้ทันสมัย รวมทั้ง

 ก�รจัดทำ�ต�ร�งเวล�ของก�รปรับปรุงให้ทันสมัย ก�รยกระดับ เป็นกรอบสนับสนุนก�ร
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 ตัดสินใจ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในก�รสนับสนุนก�รประเมินปริม�ณก�รไหลที่ต้องก�รต�ม

ระเบียบปฏิบัติ

6.3.2 อำ�นวยคว�มสะดวกในง�นของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และ

 คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิค โดยก�รประส�นง�น ก�รสนับสนุนก�รขนส่ง  ก�รวิเคร�ะห์ และก�ร

       ประเมินผลด้�นเทคนิค ก�รจัดทำ�ร�ยง�นที่จำ�เป็น รวมทั้งร�ยง�นประจำ�ปีที่เสนอต่อ

       คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เกี่ยวกับสถ�นะของก�รรักษ�ปริม�ณ

       ก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น และก�รจัดห�เอกส�รที่เหม�ะสมที่เกี่ยวข้องกับก�ร

       พิจ�รณ�ในเวล�ที่เหม�ะสม

6.3.3 อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รแก้ไขปัญห� และกระบวนก�รสร้�งคว�มเป็นเอกฉันท์ที่จะ

 ส�ม�รถทำ�ให้มีก�รประเมินผลท�งเทคนิค และข้อเสนอแนะในก�รดำ�เนินก�รให้ประสบ

 คว�มสำ�เร็จ และในลักษณะที่มีคว�มคุ้มค่�

6.4 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ  
หน้�ที่ บทบ�ท และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ โดยผ่�นก�รแนะนำ�ของ

สม�ชิกในคณะมนตรี และคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงของตน และให้เป็นไปต�ม 

บทบัญญัติต่�ง ๆ ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง และกฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้อง 

รวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

6.4.1 ก�รแจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หน่วยง�นที่มีอำ�น�จระดับท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

   ระเบียบปฏิบัติทร�บ เพื่อทำ�ให้มั่นใจว่�ก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติจะเป็นไปอย่�งมี

   ประสิทธิผล

6.4.2 ก�รให้คว�มมั่นใจในก�รติดต�มตรวจสอบ ก�รรวบรวมข้อมูล และก�รร�ยง�นที่กำ�หนดไว้  

   เพื่ออนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติ และก�รส่งผ่�นข้อมูลจ�กสถ�นีอุทกวิทย�ที่กำ�หนดไปยัง

         สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

6.4.3 รับผิดชอบเรื่องคว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รจัดตั้ง 

        ก�รบำ�รุงรักษ� และก�รดำ�เนินก�รของสถ�นีอุทกวิทย�ที่คัดเลือกไว้ในแต่ละประเทศ

6.4.4 แจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หน่วยง�นที่มีอำ�น�จระดับท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

        เกี่ยวข้องกับเรื่องแผน แผนง�น และกิจกรรมที่จะอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รรักษ�ปริม�ณ

  ก�รไหลต�มที่ต้องก�ร ก�รดำ�เนินก�รเฉพ�ะ และเงื่อนไขในก�รจัดก�รต�มฤดูก�ล และ

        คว�มจำ�เป็นที่จะรักษ�ปริม�ณก�รไหลที่บรรจุไว้ในระเบียบปฎิบัติ และ

6.4.5 อำ�นวยคว�มสะดวกแก่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รจัดทำ�ร�ยง�น

         ประจำ�ปี เรื่องก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�นโดยให้ข้อมูลที่จำ�เป็น
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7. บทบัญญัติสุดท้�ย  
7.1 ก�รแก้ไขเพิ่มเติม หรือก�รเปลี่ยนแปลง 

ก�รแก้ไขเพิ่มเติม หรือก�รเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติต้องนำ�เสนอโดยคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเพื่ออนุมัติโดยคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

7.2 ก�รมีผลบังคับใช้  
ระเบียบปฏิบัติจะมีผลมีผลบังคับใช้ระหว่�งประเทศภ�คีสม�ชิก ณ วันลงน�มอนุมัติ โดยคณะมนตรี

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตน�รมณ์ท�งก�รเมืองของประเทศภ�คีสม�ชิก ซึ่งอนุมัติ

โดยคณะมนตรี คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเมื่อวันที่ 26 มกร�คม พ.ศ.  2554 ณ ก�รประชุมที่ 

กรุงโฮจิมินห์ ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
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ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�:
ฯพณฯ น�ยลิม คีน ฮอร์

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว:
ฯพณฯ น�ยสมพงษ์  มงคลวิไล 

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ร�ชอ�ณ�จักรไทย:
ฯพณฯ น�ยยงยุทธ  ติยะไพรัช 

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ร�ชอ�ณ�จักรไทย

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม:
ฯพณฯ ดร.ค�ว  ดุ๊ก  ฟัท

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
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ระเบียบปฏิบัติ เรื่องคุณภ�พน้ำ�

ส่วนที่ี่ 6
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อ�รัมภบท
ย้ำ�ถึงข้อผูกพันท�งก�รเมืองที่จะร่วมมือ และส่งเสริมต่อไปในลักษณะที่สร้�งสรรค์ และเป็นประโยชน์

ร่วมกันในก�รใช ้และก�รพัฒน�น้ำ� และทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำ�โขงต�มที่ได้รับก�รยอมรับ

ในคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งยั่งยืนลงน�ม ณ เชียงร�ย 

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2538 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “คว�มตกลงแม่น้ำ�โขง”

เป็นไปต�มข้อมติคณะมนตรี คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โข งเรื่องแผนง�นก�รใช้น้ำ� เมื่อวันที่ 18 ตุล�คม 

พ.ศ. 2542 และข้อตัดสินใจของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เมื่อเดือนสิงห�คม 

พ.ศ. 2547 เรื่องก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รยกร่�งชุดที่ 6 เพื่อจัดทำ�ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภ�พน้ำ�

ตระหนักถึงก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของทรัพย�กรน้ำ�ในลุ่มแม่น้ำ�โขง ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ ห�กไม่มีก�ร

จัดก�รคุณภ�พน้ำ�ที่มีประสิทธิผล

เน้นย้ำ�คว�มสำ�คัญของก�รอนุวัตต�มคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

คุณภ�พน้ำ�

โปรดจำ�ไว้ว่�เครื่องมือนี้เกี่ยวข้องกับคุณภ�พน้ำ�เป็นพื้นฐ�น ก�รจัดก�รเรื่องปริม�ณน้ำ�ควรได้รับ 

ก�รพิจ�รณ�ในก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภ�พน้ำ� เร�ให้คว�มเห็นชอบในระเบียบปฏิบัติเรื่อง

คุณภ�พน้ำ�ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “ระเบียบปฏิบัติ”

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภ�พน้ำ�
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1. คำ�นิย�ม
นอกจ�กคำ�นิย�มที่จะบรรจุไว้ในแนวท�งด้�นเทคนิคเพื่อก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจะจัดทำ� 

ทบทวน และปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงแล้ว 

คำ�ว่� “คุณภ�พน้ำ�ที่ดี/ยอมรับได้” หม�ยถึง น้ำ�ที่มีคุณภ�พที่ส�ม�รถนำ�ม�เพื่อก�รใช้ประโยชน์ได้ 

ซึ่งจะกำ�หนดโดยประเทศภ�คีสม�ชิก

2. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัติ คือ เพื่อสร้�งกรอบคว�มร่วมมือในก�รรักษ�คุณภ�พน้ำ�ที่ดี/ยอมรับได้ 

อันเป็นผลส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำ�โขง 

3. หลักก�ร 
นอกจ�กหลักก�รที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง ระเบียบปฏิบัติต้องถูกบังคับด้วยหลักก�รที่

แนะนำ�ดังต่อไปนี้

l	คว�มคุ้มค่�

l	คว�มรับผิดชอบ

l	คว�มโปร่งใส

4. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัติจะใช้เพื่อรักษ�คุณภ�พน้ำ�ของแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น ส่วนเรื่องลำ�น้ำ�ส�ข�ข้�มพรมแดน 

ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือต�มคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในระเบียบปฏิบัติ 

และแนวท�งของระเบียบปฏิบัตินั้น ในก�รพย�ย�มทุกวิถีท�งเพื่อจะรักษ�คุณภ�พน้ำ�ที่ดี/ยอมรับได้

         

5. ก�รจัดก�รคุณภ�พน้ำ�
5.1 ก�รอนุวัต

โดยมุ่งหม�ยที่จะบรรลุต�มวัตถุประสงค์และคำ�นึงถึงหลักก�รที่กำ�หนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ 

ประเทศภ�คีสม�ชิกพึง

5.1.1 พย�ย�มทุกวิถีท�งที่จะรักษ�คุณภ�พน้ำ�ในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�นให้อยู่ในระดับที่ดี/  

ยอมรับได้ 

5.1.2 เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในเรื่องก�รติดต�มตรวจสอบและประเมินคุณภ�พน้ำ�ของ

       แม่น้ำ�โขง หรือห�กจำ�เป็นให้จัดตั้งโครงก�รร่วมกันขึ้นม�ใหม ่          
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5.1.3 ร่วมกันพัฒน�แนวท�งด้�นเทคนิค สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รต�มระเบียบปฏิบัติเรื่อง

         คุณภ�พน้ำ� และเสนอให้คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงอนุมัติ

         ก่อนดำ�เนินก�ร และ

5.1.4 ศึกษ�วิจัยเพื่อกลั่นกรองแนวท�งด้�นเทคนิค สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม

   ระเบียบปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิผล

5.2 สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินด้�นคุณภ�พน้ำ�
ประเทศภ�คีสม�ชิกแต่ละประเทศ ควรดำ�เนินก�รร่วมกันในเรื่องที่สมควร โดยจัดทำ�แผนเพื่อตอบสนอง 

ปัญห�คุณภ�พน้ำ�ใด ๆ ที่อ�จก่อให้เกิดสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินที่ต้องตอบสนองในทันที ในเหตุก�รณ์ฉุกเฉิน

ด้�นคุณภ�พน้ำ�ใด ๆ ที่เกิดขึ้น ประเทศภ�คีสม�ชิกพึงปฏิบัติ โดยไม่ชักช้� และโดยวิถีท�งที่ฉับไวเท่�ที่

จะทำ�ได้ ดำ�เนินก�รต�ม ม�ตร�ที่ 7 และม�ตร�ที่ 10 ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง และกฎที่ 22 ของระเบียบ

วิธีปฏิบัติของคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่อ�จจัดทำ�ขึ้นภ�ยใต้แนวท�งด้�นเทคนิค เพื่อก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภ�พน้ำ�

5.3 ก�รมีส่วนร่วมของส�ธ�รณะ
ประเทศภ�คีสม�ชิกพึงพย�ย�มสร้�งคว�มตระหนัก และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของส�ธ�รณะใน

ก�รรักษ�คุณภ�พน้ำ�ที่ดี/ยอมรับได้

6. ก�รจัดก�รองค์กร 
ก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติ จำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมอย่�งเข้มแข็งของคณะมนตรีใน 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ ต�มบทบ�ท หน้�ที่ และคว�ม

รับผิดชอบของแต่ละฝ่�ย ดังต่อไปนี้

6.1 คณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
หน้�ที่ของคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัติจะเป็นไปต�มที่กำ�หนด

ไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรี และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง
นอกจ�กที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมก�รร่วมใน

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง  กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุมัติโดย คณะมนตรีใน 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง  ดังนั้น หน้�ที่/บทบ�ท/คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รร่วมใน
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คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงต�มระเบียบปฏิบัติพึงรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

6.2.1 สร้�งคว�มเข้มแข็ง รักษ� หรือ ถ้�จำ�เป็นให้จัดตั้งสถ�นีติดต�มตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�

  ขึ้นม�ใหม่ ต�มวัตถุประสงค์ และหลักก�รของระเบียบปฏิบัติ

6.2.2 จัดตั้งกรอบเพื่อก�รจัดก�รคุณภ�พน้ำ�ภ�ยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัติ 

6.2.3 ประส�นง�นกับคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ เพื่อให้มีก�รอนุวัตต�มระเบียบ

   ปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิผล และ 

6.2.4 จัดทำ� รับรอง และทบทวนแนวท�งด้�นเทคนิคของระเบียบปฏิบัติ เพื่อก�รอนุวัต

          ต�มระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภ�พน้ำ�

คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง อ�จมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบบ�งส่วน หรือทั้งหมด

ให้แก่คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคที่จัดตั้งเป็นคณะทำ�ง�นถ�วรในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

6.3 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 
นอกจ�กหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบต�มที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย 

จ�กคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และ

กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บทบ�ท และหน้�ที่ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงที่เกี่ยวข้องกับก�รอนุวัตระเบียบปฏิบัติพึงรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

6.3.1 ให้คว�มช่วยเหลือด้�นก�รบริห�ร และด้�นเทคนิคแก่คณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�ร   

    แม่น้ำ�โขง และคณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคในก�รจัดทำ�กรอบก�รจัดก�รคุณภ�พน้ำ�

6.3.2 อำ�นวยคว�มสะดวกคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิค 

   และคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ โดยผ่�นก�รประส�นง�น ก�รสนับสนุนก�รขนส่ง 

   ก�รวิเคร�ะห์ท�งเทคนิค และก�รประเมินผล ก�รจัดทำ�ร�ยง�นที่จำ�เป็น  รวมทั้งร�ยง�น      

         ประจำ�ปี เสนอต่อคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เรื่องคุณภ�พน้ำ�ใน  

    แม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น และก�รจัดทำ�เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รปรึกษ�ห�รือ ในเวล�ที่   

         เหม�ะสม และ 

6.3.3 อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รแก้ไขปัญห� และกระบวนก�รสร้�งคว�มเห็นพ้องต้องกัน  

          ซึ่งจำ�เป็นต่อก�รประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะด้�นเทคนิคให้เป็นไปด้วยคว�มสำ�เร็จ

          และมีคว�มคุ้มค่�

6.4 คณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ  
หน้�ที่ บทบ�ท และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รแม่น้ำ�โขงแห่งช�ติ โดยผ่�นก�รแนะนำ�ของ

สม�ชิกในคณะมนตรี และคณะกรรมก�รร่วมในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงของตน และให้เป็นไปต�ม 

บทบัญญัติต่�ง ๆ ของคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พึงรวมถึง 
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แต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะ

6.4.1 แจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัตินี้ 

         เพื่อทำ�ให้มั่นใจว่�มีก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัตินี้อย่�งมีประสิทธิผล 

6.4.2 เสริมสร้�งคว�มมั่นใจในก�รติดต�มตรวจสอบ ก�รรวบรวมข้อมูล และก�รร�ยง�นต�มที่

         จำ�เป็นในก�รอนุวัตต�มระเบียบปฏิบัติ 

6.4.3 ร่วมมือกับสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในก�รจัดตั้ง ก�รดำ�เนินก�ร และ

         บำ�รุงรักษ�สถ�นีก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พน้ำ� รวมทั้งกระบวนก�รอื่นที่จำ�เป็นในก�ร   

         ร�ยง�นเรื่องคุณภ�พน้ำ� และก�รปฏิบัติในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในประเทศภ�คีสม�ชิก แต่ละฝ่�ย   

         และ

6.4.4 แจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับ     

         แผนง�น  และกิจกรรมที่จะอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รบำ�รุงรักษ�คุณภ�พน้ำ�ที่ดี/ยอมรับได้  

         ในแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�น 

6.4.5 อำ�นวยคว�มสะดวกแก่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ในก�รจัดทำ�ร�ยง�น

          ประจำ�ปี เรื่องคุณภ�พน้ำ�ของแม่น้ำ�โขงส�ยประธ�นโดยก�รสนับสนุนข้อมูลที่จำ�เป็น

7. บทบัญญัติสุดท้�ย  
7.1 ก�รแก้ไขเพิ่มเติมหรือก�รเปลี่ยนแปลง 

ก�รแก้ไขเพิ่มเติม หรือก�รเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติต้องมีก�รนำ�เสนอโดยคณะกรรมก�รร่วมใน 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เพื่อขออนุมัติจ�กคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง

    

7.2 ก�รมีผลบังคับใช้  
ระเบียบปฏิบัติจะมีผลมีผลบังคับใช้ระหว่�งประเทศภ�คีสม�ชิก ณ วันลงน�มอนุมัติ  โดยคณะมนตรีใน 

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง 

ระเบียบปฏิบัตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตน�รมณ์ท�งก�รเมืองของประเทศภ�คีสม�ชิก ซึ่งอนุมัติ 

โดยคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง เมื่อวันที่ 26 มกร�คม พ.ศ.  2554 ณ ก�รประชุมที่

กรุงโฮจิมินห์ ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
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ฯพณฯ น�ยลิม คีน ฮอร์

Member of the MRC Council for Cambodia

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว:
H.E. Mme Khempheng Pholsena

ฯพณฯ คัมแพง ผลเสน�

Member of the MRC Council for Lao PDR

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ร�ชอ�ณ�จักรไทย:
H.E. Mr. Suwit Khunkitti

น�ยสุวิทย์  คุณกิตติ

สม�ชิกคณะมนตรีในคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง ร�ชอ�ณ�จักรไทย
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