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พระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕ 
   

 
ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล 

คนะผู้สําเหร็ดราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๐ 

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตย์ทิพอาภา 
ปรีดี พนมยงค์ 

ตราไว้ นะ วันที่ ๑ กันยายน พุทธสักราช ๒๔๘๕ 
เปนปีที่ ๙ ไนรชักาลปัจจุบัน 

 
โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนส่งเสิมและควบคุมการชลประทานหลวงไห้

ดําเนินไปด้วยดี 
 
จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเบื้องต้น 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

พุทธสักราช ๒๔๘๕” 
 
มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ห้ามมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรักสาคลอง ร.ส. ๑๒๑ มาใช้

สําหรับทางน้ําชลประทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที่ ๖๒/หน้า ๑๖๗๖/๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“การชลประทาน”๒ หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทําขึ ้นเพื ่อให้
ได้มา ซึ่งน้ําหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ําเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน 
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก
น้ํากับรวมถึงการคมนาคมทางน้ําซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย 

“ทางน้ําชลประทาน” หมายความว่า ทางน้ําที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความใน
มาตรา ๕ ว่าเป็นทางน้ําชลประทาน 

“เขตชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ทําการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์
จากการชลประทาน 

“เขตงาน” หมายความว่า เขตที่ ดินที่ใช้ในการสร้างและการบํารุงรักษาการ
ชลประทานตามที่เจ้าพนักงานได้แสดงแนวเขตไว้ 

“ประตูน้ํา” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ําเพื่อให้เรือแพผ่านทางน้ําที่มีระดับ
ต่างกันได้ 

“ทํานบ” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ําเพื่อกั้นไม่ให้น้ําไหลผ่านหรือข้ามไป 
“ฝาย” หมายความว่า สิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อทดน้ําในทางน้ําซึ่ งจะส่งเข้าสู่ เขต

ชลประทาน โดยให้น้ําที่เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้ 
“เขื่อนระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดหรือกักน้ําในทางน้ําอันเป็นที่มา

แห่งน้ําซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยมีช่องปิดเปิดได้ 
“ประตูระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ําเพื่อทด กัก ก้ัน หรือระบายน้ํา 

ณ ที่อ่ืนอันมิใช่ที่มาแห่งน้ําซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้ 
“ท่อเชื่อม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้น้ําไหลลอดหรือข้ามสิ่งกีดขวาง 
“สะพานทางน้ํา” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้น้ําไหลข้ามทางน้ําหรือที่ตํ่า 
“ปูม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อบังคับน้ําให้ไหลผ่านจากทางน้ําในระดับหนึ่งตก

ไปสู่ทางน้ําอีกระดับหนึ่ง 
“คันคลอง” หมายความว่า มูนดินที่ถมขึ้นเป็นคันยาวไปตามแนวคลอง 
“ชานคลอง” หมายความว่า พ้ืนที่ระหว่างขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง 
“พนัง” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นคันยาวไปตามพื้นดิน เพื่อป้องกันอุทกภัย 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงาน

เกี ่ยวก ับการชลประทาน  และหมายความรวมถ ึงบ ุคคลซึ ่งอธ ิบด ีได ้แต ่ง ตั ้งตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“นายช่างชลประทาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าควบคุมการ
ก่อสร้างหรือการบํารุงรักษาการชลประทาน 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “การชลประทาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

มาตรา ๕  เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทางน้ําชลประทานแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเภท คือ 

ประเภท ๑ ทางน้ําที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้ําเพื่อการชลประทาน 
ประเภท ๒ ทางน้ําที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะ

ภายในเขตที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 
ประเภท ๓ ทางน้ําที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน 
ประเภท ๔ ทางน้ําอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน 
ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าทางน้ําใดเป็นทางน้ําชลประทาน 

และเป็นประเภทใด 
 
มาตรา ๖  นายช่างชลประทานมีอํานาจใช้พ้ืนที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ใน

เขตการชลประทานได้เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่จําเป็นแก่การชลประทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
มาตรา ๗  ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน 

นายช่างชลประทานมีอํานาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจ
เกิดอันตรายได้เท่าที่จําเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
มาตรา ๘๓  รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ที่ดินในเขตชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ําจากทางน้ําชลประทาน ไม่ว่าผู้ใช้น้ําจะอยู่ในหรือนอกเขต
ชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ทางน้ําชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดง
แผนที่แนวเขต 

(๒) เขตและท้องที่ซึ่งเป็นเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่
แนวเขต 

(๓) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต
ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 

(๔) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําเพื่อกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน 

(๕) หลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทานตลอดจน
การยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ ดินในเขต
ชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาท
ต่อปี 

อัตราค่าชลประทานสําหรับการใช้น้ําเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการ
อ่ืน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์ 

 
มาตรา ๘ ทวิ๔  ให้ต้ังทุนหมุนเวียนขึ้นในกรมชลประทาน เรียกว่าทุนหมุนเวียนเพื่อการ

ชลประทาน 
ค่าชลประทานที่เก็บได้ตามมาตรา ๘ ให้นําส่งเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการ

ชลประทาน โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
การใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้กระทําได้เฉพาะการ

ชลประทานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในราชกิจจา
นุเบกษา 

รายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคสี่ เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
แล้ว ให้ทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐสภาทราบ 

 
มาตรา ๙  เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน ถ้าไม่สามารถจะทําได้โดยวิธีอ่ืน 

ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ห่างทางน้ําหรือแหล่งน้ําใดมีสิทธิทําทางน้ําผ่านที่ดินของผู้อ่ืนได้ ในเมื่อนายช่าง
ชลประทาน ข้าหลวงประจําจังหวัด หรือนายอําเภอได้อนุญาตและกําหนดให้โดยกว้างรวมทั้งที่ทิ้งดิน
ด้วยไม่เกินสิบเมตร แต่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้ํานั้นผ่าน 

ในการที่จะให้อนุญาตและกําหนดทางน้ํานั้น ให้คํานึงถึงประโยชน์ของเจ้าของและ
ผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้ําผ่าน และให้กําหนดให้ทําตรงที่ที่จะเสียหายแก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดิน
นั้นน้อยที่สุด 

 
หมวด ๒ 

การก่อสร้าง 
   

 
มาตรา ๑๐  เจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะเข้าไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อทํางาน

สํารวจตรวจสอบอันเกี่ยวกับการชลประทานได้ ในเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้น ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๔ มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕ มาตรา ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๖  เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์
แก่การชลประทาน ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 

 
มาตรา ๑๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒ ทวิ๘  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๓ 
การบํารุงรักษา 

   
 

มาตรา ๑๓๙  อธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน 
ให้เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เก็บค่าบํารุงทางน้ําชลประทาน หรือดูแลรักษาทางน้ําชลประทาน คันคลอง 
ชานคลอง ทํานบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทานตามที่อธิบดีกําหนด 
การแต่งต้ังดังกล่าวให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการชลประทานในเขตนั้นด้วย 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๐  เมื่อเห็นสมควรให้โอนการชลประทานหลวงในท้องที่ใดหรือใน

เขตโครงการชลประทานหลวงใด ให้เป็นการชลประทานส่วนราษฎร ก็ให้กระทําได้โดยออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตการชลประทานหลวงที่จะโอนไปนั้น เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศการโอน
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าการชลประทานหลวงที่โอนไปนั้นเป็นการชลประทานส่วนราษฎรตามกฎหมาย
ว่าด้วยการชลประทานราษฎร์นับต้ังแต่วันที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๑๓ ตรี๑๑  ให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก็บค่าบํารุงทางน้ําชลประทาน หรือ

ดูแลรักษาทางน้ําชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทํานบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่
ใช้ในการชลประทาน มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งผู้ควบคุมเรือ แพ ที่ผ่านหรือจะผ่านทางน้ําชลประทานให้หยุด หรือจอดเรือ แพ 
ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจบัตรค่าบํารุงทางน้ําชลประทานหรือหนังสือหรือใบอนุญาตเดินเรือในทาง
น้ําชลประทาน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘ มาตรา ๑๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๐ มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๑ มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) จับบุคคลขณะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๓ จัตวา๑๒  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ตรี ให้เจ้าพนักงานแสดงบัตร

ประจําตัว เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓ เบญจ๑๓  ห้ามมิให้เรือยนต์หรือเรือกลไฟเดินในทางน้ําชลประทาน

ประเภท ๑ เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น และห้ามมิให้เรือ
ยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท 
๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

ใบอนุญาตเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูง
ในทางน้ําชลประทานประเภท ๒ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม แห่งปีที่ออกใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๔๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ําชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ 
(๒) วางระเบียบการขอและการอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟในทางน้ํา

ชลประทานประเภท ๑ และการขอและการออกใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่ง
คนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท ๒ 

(๓) กําหนดค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ ผ่านประตูน้ํา 
ประตูระบายหรือผ่านบริเวณทํานบ หรือประตูระบายโดยทางสาลี่ ไม่เกินอัตราในบัญชี ก. ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าบํารุงทางน้ําชลประทานแก่เรือบางประเภท 

(๔) กําหนดค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์
หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท ๒ 
เป็นรายปี ไม่เกินอัตราในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชี ค. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) กําหนดเครื่องมือและวิธีที่จะใช้ในการจับสัตว์น้ํา ตลอดจนกําหนดเขตห้ามจับ

สัตว์น้ําในทางน้ําชลประทาน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่การชลประทาน 
 
มาตรา ๑๕๑๕  เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน อธิบดีมีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปิด ก้ัน หรือเปิดน้ําในทางน้ําชลประทาน 
(๒) ขุดลอก ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ําชลประทาน หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างขึ้น 

ในทางน้ําชลประทาน 
(๓) ห้าม จํากัด หรือกําหนดเงื่อนไขในการนําเรือ แพ ผ่านทางน้ําชลประทานตาม 

(๑) หรือ (๒) 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๓ มาตรา ๑๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๔ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การใช้อํานาจตามมาตรานี้ ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอํานาจดําเนินการไปก่อนได้ 

 
มาตรา ๑๖๑๖  อธิบดีมีอํานาจห้าม จํากัดหรือกําหนดเงื ่อนไขในการใช้เรือ แพ 

การใช้น้ํา การระบายน้ําหรือการอื่นในทางน้ําชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชน
ในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๑๗  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหน้าที่

ดูแลรักษาคันคลองและทางน้ําชลประทานอันอยู่ในเขตท้องที่หรือเขตเทศบาลนั้น 
 
มาตรา ๑๘  อธิบดีมีอํานาจยกเว้นการเก็บค่าชลประทานแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

เทศมนตรี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน หรือผู้ที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีจะได้ระบุนามให้
เป็นผู้ได้รับการยกเว้นแทนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในอัตราดังต่อไปนี้ 

ก. กํานันและเทศมนตรี คนละห้าสิบไร่ 
ข. ผู้ใหญ่บ้าน คนละยี่สิบห้าไร่ 
 
มาตรา ๑๙  ในการขุดซ่อมทางน้ําชลประทาน ถ้าไม่มีที่เททิ้งมูลดิน ก็ให้มีอํานาจเททิ้ง

มูลดินในที่ดินที่ใกล้เคียงได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งนี้ถ้าทําให้เสียหายแก่พืชผลหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีอยู่
ในขณะนั้นแล้ว ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้ํา ระบายน้ํา หรือสูบน้ําเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพื่อ

ประโยชน์ในการเพาะปลูก ห้ามมิให้ผู้ใดปิดก้ันน้ําไว้ด้วยวิธีใด ๆ จนเป็นเหตุไม่ให้น้ําไหลไปสู่ที่ดิน
ใกล้เคียงหรือปลายทาง 

ถ้าเห็นสมควร เจ้าพนักงานหรือนายอําเภอหรือผู้ทําการแทนนายอําเภอมีอํานาจ
ที่จะสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ทําการเพาะปลูก ให้เปิดสิ่งที่ปิดก้ันน้ําไว้
ตามท่ีจะกําหนดให้หรือจัดการเปิดเสียเองก็ได้ ในการนี้ เจ้าพนักงานหรือนายอําเภอหรือผู้ทําการแทน
นายอําเภอมีอํานาจเข้าไปในที่ดินแห่งหนึ่งแห่งใด เพื่อตรวจและจัดการดังกล่าวแล้ว 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้ําหรือสูบน้ําเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพื่อประโยชน์

ในการเพาะปลูก เจ้าพนักงานหรือนายอําเภอหรือผู้ทําการแทนนายอําเภอมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ทําการเพาะปลูกบนพื้นที่ดินภายในบริเวณที่จะได้รับน้ํานั้นกระทําอย่าง
หนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่จะได้กําหนดให้ เพื่อกักน้ํานั้นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้
ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน้ําตามที่ควร 

 
มาตรา ๒๒  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินรายใดไม่ปฏิบัติตามความท่ีบัญญัติใน

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นอกจากจะถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว เจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะจัดหาแรงงาน
เข้าทําแทน และคิดค่าจ้างแรงงานตามอัตราในท้องถิ่นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้ 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๒๓๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด 

หรือทําการเพาะปลูก รุกล้ําทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวาง
โทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รุกล้ํานั้นด้วย 

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่าง
ชลประทานมีอํานาจดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งรุกล้ําพ้นไปจากทางน้ําชลประทาน ชานคลอง 
เขตคันคลองหรือเขตพนังได้ 

 
มาตรา ๒๔  ถ้ามีต้นไม้ในที่ดินของผู้ใดรุกล้ําทางน้ําชลประทานหรือทําให้เสียหายแก่

ทางน้ําชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นตัดหรือนําต้นไม้นั้น
ไปให้พ้นเสียได้ 

 
มาตรา ๒๕๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการกีดขวางทางน้ําชลประทาน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้อง
ระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางนั้นด้วย 

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่าง
ชลประทานมีอํานาจดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สิ่งกีดขวางพ้นไปจากทางน้ําชลประทานได้ 

 
มาตรา ๒๖๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดคลองหรือทางน้ํามาเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน หรือ

มาเช่ือมกับทางน้ําอ่ืนที่เชื่อมกับทางน้ําชลประทาน หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้น้ําในทางน้ํา
ชลประทานรั่วไหล อันอาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่การชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
ศาลจะสั่งให้ปิดถมคลองหรือทางน้ํานั้นมิให้น้ํารั่วไหลต่อไปก็ได้ 

เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําการ
ดังกล่าวในวรรคแรกปิดถมทางน้ํานั้นหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้น้ํารั่วไหลได้ต่อไป 
หากไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานจัดการได้ทันที และถ้าจําเป็นจะต้องใช้
ที่ดินเพื่อการนี้ ก็ให้มีอํานาจใช้ที่ดินริมคลองหรือริมทางน้ํานั้นได้เท่าที่จําเป็น ค่าใช้จ่ายในการนี้รวมทั้ง
ค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของที่ดิน ให้คิดเอาจากผู้ฝ่าฝืนทั้งสิ้น 

คลองหรือทางน้ําใดที่ทําให้น้ําในทางน้ําชลประทานรั่วไหลอันอาจก่อให้เกิดการ
เสียหายแก่การชลประทานมาก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ให้มีอํานาจ
ดําเนินการตามความในวรรคสองได้ โดยอนุโลม 
                                                 

๑๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๘ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๙ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผู้ใดนําหรือปล่อยสัตว์พาหนะลงไปในทางน้ําชลประทาน

ประเภท ๑ และประเภท ๒ หรือเหยียบยํ่าคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการ
ชลประทาน เว้นแต่ในที่ที่ได้กําหนดอนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน 

 
มาตรา ๒๘๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลง

ในทางน้ําชลประทานหรือทําให้น้ําเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค 
ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ําซึ่งทําให้เกิดเป็นพิษแก่น้ําตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษ

ลงในทางน้ําชลประทาน จนอาจทําให้น้ําในทางน้ําชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค 
อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย 

 
มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดทําให้ประตูน้ํา ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้ํา 

ท่อเชื่อม สะพานทางน้ํา ปูม เสา หรือสายโทรศัพท์ ที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิด
อันตรายหรือขัดข้องแก่การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น 

 
มาตรา ๓๐  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะทําให้เสียหายแก่

คันคลอง ชานคลอง ทํานบ พนัง หรือหมุดระดับหลักฐานที่ใช้ในการชลประทาน 
 
มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นการกีดขวางแก่

แนวทางที่ได้สํารวจไว้ หรือเขตงาน หรือทําให้แนวทางที่ได้สํารวจไว้ หรือหมุดหมายแสดงเขตงาน
คลาดเคลื่อนหรือสูญหาย 

 
มาตรา ๓๒๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปิดหรือเปิดประตูน้ํา 

เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้ํา ท่อเชื่อม สะพานทางน้ํา ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทํานบหรือ
ประตูระบาย 

 
มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้ผู้ใด นอกจากนายช่างชลประทานหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจาก

อธิบดี ทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนบรรดาสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน 
 
มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ลอก ทางน้ําชลประทานอันจะทําให้เสียหายแก่การ

ชลประทานหรือปิดก้ันทางน้ําชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 
มาตรา ๓๕  เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งห้ามมิให้ผู้ใดชักหรือใช้น้ําในทางน้ําชลประทาน

ในเมื่อเห็นว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
 

หมวด ๔ 
                                                 

๒๐ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๑ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๖๒๒  ผู้ใดไม่ชําระค่าชลประทานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ออกตาม

ความในมาตรา ๘ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของค่าชลประทานที่ค้างชําระ 
เมื่อผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได้นําค่าชลประทานที่ค้างชําระ และเงินเพิ่มอีก

หนึ่งเท่าของค่าชลประทานดังกล่าวมาชําระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาที่เจ้าพนักงานกําหนดให้แล้ว 
ให้ยกเว้นโทษในคดีนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๖ ทวิ๒๓  ผู้ใดไม่ชําระค่าบํารุงทางน้ําชลประทานตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๔ (๓) ต้องระวางโทษปรับเป็นจํานวนสองเท่าของอัตรา
ค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่พึงชําระ 

เมื่อผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได้นําค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่พึงชําระและ
เงินเพิ่มอีกร้อยละห้าสิบของค่าบํารุงทางน้ําชลประทานดังกล่าวมาชําระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาที่
เจ้าพนักงานกําหนดให้แล้ว ให้ยกเว้นโทษในคดีนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๖ ตรี๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ เบญจ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืน

กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๖) หรือฝ่าฝืนข้อห้าม ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขตาม
มาตรา ๑๕ (๓) หรือมาตรา ๑๖ หรือฝ่าฝืนคําสั่งตามมาตรา ๑๓ ตรี (๑) มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๗๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไมเ่กนิสองพนับาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๘๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๓๕ 

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๓๙๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มีความผิดต้องระวางโทษปรับเรียงตามตัวสัตว์

ตัวละห้าบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินตัวละห้าสิบบาท 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๓ มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๔ มาตรา ๓๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๕ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๖ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๗ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นําจับผู้กระทําผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ในกรณีเช่นนี้
ให้ศาลมีอํานาจสั่งจ่ายสินบนแก่ผู้นําจับก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับที่ชําระต่อศาล แต่ถ้าคดีถึงที่สุด
โดยคําสั่งของพนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวนและเปรียบเทียบคดีอาญา ให้พนักงานเปรียบเทียบดังกล่าว
จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชําระแก่ผู้นําจับก่ึงหนึ่ง และในกรณีที่มีผู้นําจับหลายคน ให้แบ่งเงิน
สินบนนั้นให้ได้รับคนละเท่า ๆ กัน 

 
มาตรา ๔๐๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ มีความผิดต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๔๑๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ มีความผิดต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

หมวด ๕ 
การรักษาพระราชบัญญัติ 

   
 

มาตรา ๔๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๙ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชี ก. อัตราค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ 
ผ่านประตูน้ํา ประตูระบาย หรือผ่านบริเวณทํานบหรือประตูระบายโดยทางสาลี่๓๐ 

 
อัตราค่าบํารุงทางน้ํา 
ชลประทาน ครั้งละ เลขที ่ รายการ 
บาท สต. 

๑. เรือยนต์ หรือเรือกลไฟ   
 (๑) ขนาดกว้างไม่เกิน ๑ เมตร คิดตามความยาวของเรือ   
 อัตราเมตรละ ๑ - 
 (๒) ขนาดกว้างเกิน ๑ เมตร แต่ไม่เกิน ๒ เมตร   
 คิดตามความยาวของเรือในอัตราเมตรละ ๑ ๕๐ 
 (๓) ขนาดกว้างเกิน ๒ เมตร คิดตามความยาวของเรือ   
 ในอัตราเมตรละ ๒ - 
 เศษของเมตรถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น ๑ เมตร    
 ถ้าตํ่ากว่าให้ปัดทิ้ง   

๒. เรือชนิดอ่ืน ๆ นอกจากเรือยนต์และเรือกลไฟ   
 (๑) ขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ลําละ - ๕๐ 
 (๒) ขนาดกว้างเกิน ๑.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒ เมตร ลําละ ๑ - 
 (๓) ขนาดกว้างเกิน ๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ลําละ ๑ ๕๐ 
 (๔) ขนาดกว้างเกิน ๒.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๓ เมตร ลําละ ๒ - 
 (๕) ขนาดกว้างเกิน ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร ลําละ ๔ - 
 (๖) ขนาดกว้างเกิน ๓.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๔ เมตร ลําละ ๖ - 
 (๗) ขนาดกว้างเกิน ๔ เมตร แต่ไม่เกิน ๕ เมตร ลําละ ๘ - 
 (๘) ขนาดกว้างเกิน ๕ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร ลําละ ๑๐ - 
 (๙) ขนาดกว้างเกิน ๖ เมตร คิดอัตราเพิ่มขึ้นเมตรละ ๒ - 
 เศษของเมตรสําหรับ (๙) ถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น ๑ เมตร   
 ถ้าตํ่ากว่าให้ปัดทิ้ง   

๓. แพต่าง ๆ ตารางเมตรละ - ๒๕ 
 เศษของตารางเมตร ถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น ๑ ตารางเมตร   
 ถ้าตํ่ากว่าให้ปัดทิ้ง   

๔. อัตราค่าบํารุงทางน้ําชลประทานตาม ๑. ๒. และ ๓. นี้ เป็นอัตราปกติ   
 ใช้เรียกเก็บสําหรับเรือหรือแพที่ผ่านในเวลาที่ทางราชการได้กําหนดไว้   
 ถ้าจะขอผ่านนอกเวลาที่ทางราชการได้กําหนดไว้ ให้เรียกเก็บค่าบํารุง   
 ทางน้ําชลประทานเป็นสามเท่าของอัตราปกติ   
    

                                                 
๓๐ บัญชี ก. อัตราค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ ผ่านประตูน้ํา ประตู

ระบาย หรือผ่านบริเวณทํานบหรือประตูระบายโดยทางสาลี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชี ข. อัตราค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจาก 
ผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่ง 

คนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท ๒๓๑ 
   

 
เรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูง

ในทางน้ําชลประทานประเภท ๒ เป็นรายปี แรงม้าละ ๒๕ บาท 

                                                 
๓๑ บัญชี ข. อัตราค่าบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือ

เรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท ๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชี ค. อัตราค่าธรรมเนียม๓๒ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม ลําดับ รายการ บาท สต. หมายเหตุ 

๑. ใบสําคัญวัดเรือ ฉบับละ ๕ -  
๒. บัตรยกเว้นค่าบํารุงทางน้ําชลประทาน     
 ตามมาตรา ๑๔ (๓) ฉบับละ ๑ -  

๓. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕ -  
 

                                                 
๓๒ บัญชี ค. อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

       
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗๓๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งประกาศใช้อยู่ในขณะนี้ ยังมีข้อความขาดตกบกพร่องอยู่
หลายประการไม่เหมาะสมแก่การดําเนินงาน และการควบคุมการชลประทานหลวง ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้
ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่กาลสมัย
ย่ิงขึ้น 
 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปัจจุบันนี้ กิจการ
ชลประทานได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่า 
บทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมแก่
การดําเนินงานก่อสร้าง การบํารุงรักษา และการควบคุม ตลอดจนอัตราโทษ อํานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอเพียงที่จะใช้ในการระงับปราบปรามผู้กระทําผิดให้ได้ผลอย่างแท้จริง  จึงจําเป็นต้อง
แก้ไขเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๓๕ 
 

ข้อ ๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการชลประทานอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ได้สําเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว 
 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๖ 
                                                 

๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๖๔/หน้า ๑๔๘๓/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๗๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้กิจการ
ชลประทานได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น นอกจากการใช้น้ําเพื่อเกษตรกรรมแล้วมีการใช้น้ําจากทางน้ํา
ชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการอื่นด้วย แต่ปรากฏว่า
บทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจเรียก
เก็บค่าชลประทานจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน การประปา และกิจการอื่นเป็นการตอบแทนได้กับ
เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับการชลประทาน  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตบริเวณที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืน และประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดการก่อสร้างการชลประทานเป็นการชลประทานที่เร่งด่วน ซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุ
ของพระราชกฤษฎีกานั้น 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงที่ได้ปฏิบัติไป
แล้วก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
บางอย่างไม่เหมาะสมและซ้ําซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้
ปรับปรุงใหม่แล้ว สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                                 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๖๓/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


