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ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง 
การปรึกษาหารือล่วงหน้า 

และข้อตกลง

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรนํ้าของแม่นํ้าโขง



คณะกรรมาธิการแม่น้าํโขงคืออะไร
แม่นํ้าโขงเป็นหน่ึงในแม่นํ้าสายใหญ่ของโลกไหลผ่านหกประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประเทศจีนมาจนถึงเวียดนาม การบริหารจัดการ
ลุ่มแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืนและเป็นธรรมเป็นความท้าทายท่ีประเทศลุ่มนํ้าโขงต้อง
เผชิญเสมอมา แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสําหรับการร่วมมือกันของประเสมาชิก

คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง หรือ MRC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ดําเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนผ่านการเจรจาและความร่วมมือภายในลุ่มแม่นํ้าโขงตอน
ล่าง ก่อตั้งขึ้นด้วยความตกลงปี พ.ศ.2538 ระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
ไทยและเวียดนาม คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และมีบทบาทเป็นเวทีสําหรับการทูตเพ่ือนํ้าเพ่ือสนับสนุนการเจรจาเรื่องนํ้า
ระหว่างประเทศทั้งสี่

ภายใต้กรอบทางกฎหมายที่เห็นชอบร่วมกัน ประเทศริมฝั่งแม่น้ําโขงเหล่านี้ ซึ่งมี
ผลประโยชน์แห่งชาติและจุดมุ่งหมายที่ให้ความสําคัญแตกต่างกัน มาร่วมหารือ
ความต้องการและความท้าทายในการพัฒนา และเจรจาต่อรองการใช้ทรัพยากร
น้ําร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคนี้และประชากรทั้ง 65 ล้านคน
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กัมพูชา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน้ําของแม่น้ําโขง



ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) คืออะไร
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงได้พัฒนาระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ขึ้นห้าชุดในเรื่องคุณภาพน้ํา การแลกเปลี่ยนข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
การใช้น้ํา การรักษาปริมาณการไหลของน้ํา และความร่วมมือในการใช้น้ํา เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงแม่น้ําโขง พ.ศ. 2538 หนึ่งในชุดเอกสารดัง
กล่าว คือ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง หรือ
ที่เรียกกันว่า PNPCA ซึ่งได้รับความเห็นชอบและนํามาใช้ในเดือนพฤศจิกายนปี 
พ.ศ. 2546

PNPCA เป็นระเบียบปฏิฺบัติการของกระบวนการ 3 กระบวนการที่แตกต่างกัน 
ซึ่งประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงต้องดําเนินการสําหรับโครงการท่ี
ใช้นํ้าจากลุ่มแม่นํ้าท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระแสการไหลของนํ้าหรือ
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าโขงสายหลัก โครงการเหล่าน้ีอาจรวมถึงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ํา และการผลิตน้ําประปา 

PNPCA ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างคุ้มค่าและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกับบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมฝ่ังแม่นํ้าโขงท้ังทางต้นนํ้าและท้ายนํ้า
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ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง
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ระเบียบปฏิบัติ PNPCA นํามาใช้อย่างไร
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติ PNPCA โครงการใช้น้ําใดๆ ต้องผ่านกระบวนการแจ้ง 
การปรึกษาหารือล่วงหน้า หรือข้อตกลง กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ซึ่ง 
กระบวนการ ทั้งหมดนี้  ไม่มีผลต่อการอนุมัติหรือ ไม่อนุมัติโครงการที่เสนอ  หากแต่
ระเบียบปฏิบัติ PNPCA เป็นกลไกสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการใช้นํ้า

การแจ้ง กําหนดให้ประเทศที่เสนอโครงการ ต้องแจ้งรายละเอียดของ
โครงการกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ก่อนจะเริ่มการใช้ประโยชน์น้ําที่เสนอ

ข้อตกลงเฉพาะเจาะจง กําหนดให้ต้องมีการเจรจาต่อรองอย่างทั่วถึงเพื่อ
ให้บรรลุความเห็นชอบร่วมกันโดยประเทศสมาชิกทั้งหมดถึงเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดต่อข้อเสนอโครงการ ก่อนจะใช้ประโยชน์จากน้ําตามที่เสนอ

การปรึกษาหารือล่วงหน้า เป็นกระบวนการประเมินทางเทคนิคและการ
หารืออย่างเป็นทางการที่มีระยะเวลาหกเดือน ซึ่งประเทศสมาชิกที่ได้รับแจ้ง
จะมีโอกาสประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์และ
ความเป็นอยู่ของผู้คน และเพื่อเสนอแนะมาตรการเพื่อตอบโจทย์ประเด็น
เหล่านั้นก่อนจะใช้น้ํา

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน้ําของแม่น้ําโขง



5

แม่น้ําสายหลัก

ข้อตกลงเฉพาะเจาะจง

การปรึกษาหารือล่วงหน้า

การปรึกษาหารือล่วงหน้า

การแจ้ง

การแจ้ง

ลําน้ําสาขา

ประเภทของ ฤดูกาล ขอบเขตการใช้นํ้า กระบวนการท่ีต้องดําเนินการ

ข้ามลุ่มน้ํา 
(จากลุ่มน้ําโขงไปยังลุ่มน้ําอื่น)

ภายในลุ่มน้ํา (ภายในลุ่มแม่น้ําโขง)

ภายในลุ่มน้ํา (ภายในลุ่มแม่น้ําโขง)

ทั้งข้ามลุ่มน้ําและภายในลุ่มน้ํา

ข้ามลุ่มน้ํา 
(จากลุ่มน้ําโขงไปยังลุ่มน้ําอื่น)

ฤดูแล้ง

ฤดูน้ําหลาก

ทั้งสองฤดู

การปฏิบัติตามกระบวนการทั้งสามนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้น้ําสามประการ ได้แก่ 
ประเภทของแม่น้ํา (สายหลักหรือลําน้ําสาขา) ฤดูกาล (ฤดูแล้งหรือฤดูน้ํามาก) 
และขอบเขตการใช้น้ํา (ข้ามลุ่มน้ําหรือภายในลุ่มน้ํา) โดยปกติโครงการบน
แม่น้ําสายหลักจะต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าโครงการบนลําน้ําสาขา  การ
ใช้นํ้าในฤดูแล้งต้องผ่านกระบวนการท่ีมีเงื่อนไขเรียกร้องมากกว่าโครงการใช้
นํ้าในฤดูนํ้าหลาก เช่นเดียวกัน การผันน้ําข้ามลุ่มน้ํา ซึ่งน้ําจะถูกผันจากลุ่มแม่น้ํา
โขงไปยังลุ่มน้ําอื่น ก็จําเป็นต้องมีกระบวนการที่ถี่ถ้วนกว่าการใช้น้ําภายในลุ่ม
นํ้าซึ่งนํ้ายังคงอยู่ในลุ่มแม่นํ้าโขง ตารางด้านล่างแสดงถึงปัจจัยกําหนดและ
กระบวนการที่ต้องใช้

ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง



ขั้นตอนที่ 1  ประเทศสมาชิกที่เสนอโครงการแจ้งแก่สํานักงานเลขาธิการคณะ
กรรมาธิการแม่นํ้าโขงถึงความประสงค์จะดําเนินกระบวนการปรึกษาหารือล่วง
หน้า และยื่นเอกสารโครงการโดยละเอียด สํานักเลขาธิการฯ จะทบทวนเอกสาร
และตรวจสอบความครบถ้วนตามกฎระเบียบ ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน ก่อน
จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการร่วม ซึ่งเป็นหน่วยบริหารของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ําโขงอันประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศสมาชิกทั้งสี่ และการปรึกษา
หารือจะเกิดขึ้นในชั้นนี้

ขั้นตอนท่ี 2 การปรึกษาหารือล่วงหน้ามีระยะเวลาหกเดือนจะเร่ิมขึ้นเมื่อ
สมาชิกท้ังหมดของคณะกรรมการร่วมได้รับการแจ้งพร้อมด้วยเอกสารโครงการ  
ในช่วงเวลาน้ี คณะกรรมการร่วมจะพิจารณารายละเอียดเชิงเทคนิคของ
โครงการเพ่ือดูว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงเรื่อง
ระบบการไหลของน้ํา และ คุณภาพน้ําหรือไม่ รวมถึงประเมินถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิตของผู้คนและเสนอมาตรการเพ่ือจัดการ
กับข้อกังวลเหล่านั้น ก่อนจะสรุปกระบวนการ

การประเมินผลทางเทคนิค: ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินทาง
เทคนิค คณะกรรมการร่วมจะมอบหมายให้ประเทศสมาชิกและสํานักงาน
เลขาธิการฯ ตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อทบทวนประเด็นต่างๆ เช่น ความปลอดภัย
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การปรึกษาหารือล่วงหน้าทํางานอย่างไร
กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ PNPCA และความตกลงแม่น้ําโขง พ.ศ. 2538

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน้ําของแม่น้ําโขง
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ของเข่ือน การอพยพของปลา การไหลของตะกอน การเดินเรือ และผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม เครื่ องมือและแนวปฏิ บัติของ
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง รวมถึง แนวปฏิบัติการออกแบบเบ้ืองต้นสําหรับ
โครงการเข่ือนในแม่นํ้าโขงสายหลัก จะเป็นเครื่องช่วยในการประเมินทางเทคนิค  
การลงเยี่ยมพื้นที่โครงการจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ด้วย 

การปรึกษาหารือ/การเผยแพร่ข้อมูล:เพ่ือรับฟังข้อกังวลและความคิดเห็น
ของ สาธารณชนและกลุ่มท่ีสนใจ การปรึกษาหารือจะจัดให้มีข้ึนท้ังในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค โดยสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง และคณะกรรมการ
แม่นํ้าโขงแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก ซ่ึงเป็นหน่วยงาน รัฐบาลท่ีมีบทบาท
ประสานงาน ของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงในระดับชาติ

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปรึกษาหารือ คณะกรรมการร่วมตั้งเป้าหมาย
ให้ได้ข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ถึงเงื่อนไขสําหรับโครงการเพ่ือจะเดิน
หน้าต่อไปได้ ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการอนุมัติ หรือปฏิเสธโครงการที่เสนอ แต่ออก 
แบบมาเพื่อให้ประเทศที่ได้รับแจ้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ และให้ประเทศที่เสนอ
โครงการยอมรับมาตรการบางอย่าง เพื่อบรรเทาผลกระทบ ทางลบที่อาจเกิดขึ้น 
และแสวงหาหนทางที่ดีกว่าเดิมเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์  หากคณะกรรมการร่วม
ต้องการเวลาเพ่ิมเติมเพ่ือหารือกันก็อาจขยายระยะเวลาของการปรึกษาหารือล่วง
หน้าออกไปได้

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อการปรึกษาหารือสิ้นสุดลง ประเทศที่เสนอ โครงการสามารถ
เดินหน้าโครงการต่อไปได้  หากคณะกรรมการร่วม ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วม
กันได้ คณะกรรมการร่วมสามารถส่งเรื่องต่อไปยังคณะมนตรีคณะกรรมาธิการ
แม่น้ําโขง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับตัดสินใจ สูงสุดขององค์กร อันประกอบด้วย
ตัวแทนระดับรัฐมนตรีจากรัฐบาลประเทศสมาชิกทั้งสี่ เพื่อหาทางออกต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 5 หากคณะมนตรีฯ ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ เรื่องจะได้รับ
การส่งต่อไปยังรัฐบาลประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางออกผ่านช่องทางการทูต
ตามปกติต่อไป

ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง



www.mrcmekong.org8

กรอบกระบวนการ
ปรึกษาหารือล่วงหน้า

คณะมนตรี

คณะกรรมการร่วม 

สํานักงานเลขาธิการ

ประเทศท่ีเสนอโครงการ

หน่วยงานวางแผนระดับนโยบาย

หน่วยงานระดับบริหาร

หน่วยงานระดับปฏิบัติการ
สํานักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการร่วม

คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง

นับแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงส้ินปี พ.ศ. 
2559 คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงได้รับ
ย่ืนข้อเสนอโครงการใช้นํ้ารวมท้ังส้ิน 
53 คร้ัง ภายใต้ข้อตกลงแม่นํ้าโขงและ
ระเบียบปฏิบัติ PNPCA โดยในจํานวน
น้ี 50 คร้ัง เป็นการย่ืนเพ่ือการแจ้ง และ
อีก 3 คร้ัง เพ่ือการปรึกษาหารือล่วงหน้า
โดยยังไม่มีการย่ืนสําหรับข้อตกลงเฉพาะ 

ในการย่ืนเพ่ือการแจ้งท้ัง 50 คร้ังน้ีแบ่ง 
ออกเป็นโครงการบนลํานํ้าสาขา 45 คร้ัง
และโครงการบนแม่นํ้าสายหลัก 5 คร้ัง  
โดยโครงการเหล่าน้ี เป็นโครงการไฟฟ้า
พลังงานนํ้า 39 โครงการส่วนโครงการ 
อ่ืนๆมีท้ังโครงการชลประทานการระบาย
น้ําและ การควบคุมน้ําท่วม ส ปป.ลาว
และ เวียดนามเป็นประเทศท่ีย่ืนเร่ืองเพ่ือ
การแจ้งข้อมูลโครงการเป็นส่วนใหญ่

กัมพูชา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม

ระเบียบปฏิบัติ PNPCA 
นําไปใช้อย่างไรทีผ่านมา

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน้ําของแม่น้ําโขง
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โครงการท่ีย่ืนเข้ามาเพ่ือการแจ้งน้ัน รวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้าของกัมพูชา
บนแม่นํ้าเซซานท่ีเป็นแม่นํ้าสาขาในจังหวัดรัตนคีรีทางตะวันออกเฉียงเหนือในปี 
พ.ศ. 2553  ข้อเสนอของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 เพ่ือศึกษาแผนการผันนํ้าจาก
แม่นํ้าสาขา คือ แม่นํ้ากกและแม่นํ้าอิงมายังลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
พะเยา และน่าน ทางภาคเหนือ  และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ของเวียดนาม
ในจังหวัดดักลัก ทางตอนกลางของประเทศ  ในปี พ.ศ. 2548

ส่วนการย่ืนเร่ืองเพ่ือการปรึกษาหารือล่วงหน้าท้ังสามครั้งล้วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ํา บนแม่น้ําโขงสายหลักใน สปป.ลาว ทั้งสิ้น ครั้งแรก 
คือ โครงการไซยะบุรี เป็นเข่ือนไฟฟ้าพลังนํ้าแบบนํ้าไหลผ่าน ขนาดกําลังการผลิต 
1,285 เมกะวัตต์ในแขวงไซยะบุรีทางตอนเหนือของ สปป. ลาว  โครงการนี้ได้รับ
แจ้งเข้ามาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 และผ่านกระบวนการปรึกษาหารือเป็น
เวลาหกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

ครั้งที่สอง คือ โครงการดอนสะโฮง เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด  240 เมกะวัตต์ ที่จะ
สร้างขึ้นบนหนึ่งในร่องน้ําที่มีการไหลระหว่างดอน (เกาะ) ในลําน้ําโขง บริเวณ
สี่พันดอน (4,000 เกาะ) ของแม่น้ําโขงใกล้ชายแดนลาว-กัมพูชา  กรณีนี้ยื่น
เรื่องเข้ามาครั้งแรกเพื่อทํากระบวนการแจ้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และยื่น
เข้ามาใหม่อีกครั้งเพ่ือทําการปรึกษาหารือล่วงหน้าในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 
จากน้ันผ่านกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าเป็นเวลาหกเดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558   

โครงการล่าสุดที่ยื่นเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คือ โครงการเขื่อน
ไฟฟ้าพลังนํ้าแบบนํ้าไหลผ่านซึ่งจะสร้างข้ึนท่ีเมืองปากแบงในแขวงอุดมไชย 
ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว  การปรึกษาหารือล่วงหน้าเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 และจะดําเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

คร้ัง
 

คร้ัง
 

คร้ัง
 

50 3 0
การแจ้ง ข้อตกลงเฉพาะเจาะจงการปรึกษาหารือล่วงหน้า
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กระบวนการ ปรึกษาหารือล่วงหน้า สองคร้ังแรกสําหรับ โครงการไซยะบุรีและ
โครงการดอนสะโฮงถือเป็นกรณีทดสอบถึงการทูตเร่ืองไฟฟ้าพลังนํ้าของคณะ
กรรมาธิการแม่นํ้าโขงในท้ังสองกระบวนการ ประเทศสมาชิกและสํานักเลขาธิการฯ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อ
สรุปร่วมกันได้ ไม่ว่าในระดับคณะกรรมการร่วมหรือคณะมนตรี

อย่างไรก็ดี ท้ังสองกรณีเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกมาร่วมกันทบทวนโครงการ
พัฒนาของประเทศอธิปไตยเพ่ือนบ้าน และดําเนินการกับข้อกังวลถึงดินแดนและ
ประชาชนของตนได้  กระบวนการเหล่าน้ียัง ให้ความชอบธรรมแก่กลุ่มท่ีสนใจต่างๆ
มีโอกาสได้ส่งเสนอความคิดเห็นของพวกเขาให้เป็นท่ีรับรู้ด้วย

กรณีของโครงการเข่ือนไซยะบุรี กระบวนการน้ีผลักดันให้รัฐบาลลาวและผู้พัฒนา
เข่ือนจัดทําการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของตัวเอง และตัดสินใจลงทุน
เพ่ิมอีก 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือปรับการออกแบบเข่ือน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
อพยพของปลาและการตกตะกอน ซ่ึงเป็นสองข้อกังวลหลักท่ีได้รับการหยิบยกข้ึน
ระหว่างการปรึกษาหารือล่วงหน้า

ต้ังแต่น้ันมา ท้ังประเทศสมาชิกและสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงได้
ทบทวนและหารือกันถึงแง่มุมต่างๆ ของระเบียบปฏิบัติ PNPCA เพ่ือปรับปรุงการนํา
ไปใช้ รวมถึงความเพียงพอของการจัดทําเอกสาร และระยะเวลาสําหรับแบ่งปัน 
แลกเปล่ียนข้อมูล ส่วนหน่ึงของบทเรียนเหล่าน้ีจะสะท้อนให้เห็นในกระบวนการ
ปรึกษาหารือของกรณีในอนาคต

ระเบียบปฏิบัติ PNPCA มีผลอย่างไรบ้าง

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน้ําของแม่น้ําโขง



สําหรับข้อมูลเพิมเติม
เกียวกับระเบียบปฏิบัติ PNPCA:

เข้าไปที่เวบไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง:  www.mrcmekong.org

     ข้อมูลเรื่องระเบียบปฏิบัติ: www.mrcmekong.org/publications/policies-  

      procedures-and-guidelines/ 

     ข้อมูลเรื่องระเบียบปฏิบัติ: www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior- 

      consultation/

ข้อมูลติดต่อสํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง:
      ตู้ ป.ณ. 6101, เลขที่ 18 บ้านศรีฐานเหนือ เขตศรีโคตรบอง กรุงเวียงจันทน์ 
    01000, สปป.ลาว 
    โทรศัพท์: +856 21 263 263  โทรสาร: +856 21 263 264 
     อีเมล์: mrcs@mrcmekong.org (ติดต่อทั่วไป);
              mrcmedia@mrcmekong.org (สื่อมวลชน)
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