พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ ๕๙ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕)
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ และวันที่ ๑๖
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙)อาทิตย ทิพอาภาปรีดี พนมยงคตราไว ณ วันที่ ๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยมีสภาผูแ ทนราษฎรลงมติวา สมควรควบคุมและสงเสริมการชลประทานหลวงใหดาํ เนินไปไดดว ยดี
ที่จะโอนไปนั้น เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศการโอนดังกลาวแลว ใหถือวาการชลประทานหลวงที่โอนไป
ขอความเบื้องตน
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ หามมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ มาใช สําหรับ ทางน้ํา
ชลประทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"การชลประทาน" หมายความวา กิจการทีก่ รมชลประทานจัดทําขึน้ เพือ่ ใหไดมา ซึง่ น้าํ หรือเพือ่ กักเก็บ
รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงน้าํ เพือ่ เกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
และหมายรวมถึ ง การป อ งกั น ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากน้ํากั บ รวมถึ ง การคมนาคมทางน้ําซึ่ ง อยู ใ นเขต
ชลประทานดวย(๒)
๒(ความเดิมถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ชลประทานฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใหใชความ
ที่ปรากฏแทน)
"ทางน้ําชลประทาน" หมายความวา ทางน้ําที่รัฐมนตรีไดประกาศตามความในมาตรา๕ วาเปนทาง
น้ําชลประทาน
"เขตชลประทาน" หมายความวา เขตที่ดินที่ทําการเพาะปลูกซึ่งจะไดรับประโยชนจากการชลประทาน
"เขตงาน" หมายความวา เขตที่ดินที่ใชในการสรางและการบํารุงรักษา การชลประทานตามที่
เจาพนักงานไดแสดงแนวเขตไว
"ประตูน้ํา" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นในทางน้ําเพื่อใหเรือ แพ ผานทางน้ําที่มีระดับตางกันได
"ทํานบ" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นในทางน้ําเพื่อกั้นไมใหน้ําไหลผานหรือขามไป
"ฝาย" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อทดน้ําในทางน้ําซึ่งจะสงเขาสูเขตชลประทานโดยใหน้ําที่เหลือ
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จากความตองการทนขึ้นแลวไหลขามไปได
"เขื่อนระบาย" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อทดหรือกักน้ําในทางน้ํา อันเปนที่มาแหงน้ําซึ่งจะสง
เขาสูเขตชลประทานโดยมีชองปดเปดได
"ประตูระบาย" หมายความวา สิง่ ทีส่ รางขึน้ ในทางน้าํ เพือ่ ทด กัก กัน้ หรือ ระบายน้าํ ณ ทีอ่ นื่ อันมิใช
ที่มาแหงน้ําซึ่งจะเขาสูเขตชลประทานโดยมีชองปดเปดได
"ทอเชื่อม" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหน้ําไหลลอดหรือขามสิ่งกีดขวาง
"สะพานทางน้ํา" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหน้ําไหลขามทางน้ําหรือที่ต่ํา
"ปูม" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อบังคับน้ําใหไหลผานจากทางน้ําในระดับหนึ่งตกไปสูระดับน้ํา
อีกทางหนึ่ง
"คันคลอง" หมายความวา มูลดินที่ถมขึ้นเปนคันยาวไปตามแนวคลอง
"ชานคลอง" หมายความวา พื้นที่ระหวางขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง
"พนัง" หมายความวา สิ่งที่สรางขึ้นเปนคันยาวไปตามพื้นดิน เพื่อปองกันอุทกภัย
"เจาพนักงาน" หมายความวา เจาหนาที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ชลประทานและหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอธิบดีไดแตงตั้งตามความในพระราชบัญญัตินี้ดวย
"นายชางชลประทาน" หมายความวา เจาพนักงานผูเปนหัวหนาควบคุมการกอสรางหรือการบํารุง
รักษาการชลประทาน
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมชลประทาน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ทางน้ําชลประทานแบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
ประเภท ๑ ทางน้ําที่ใชในการสง ระบาย กัก หรือกั้นน้ําเพื่อการชลประทาน
ประเภท ๒ ทางน้ําที่ใชในการคมนาคม แตมีการชลประทานรวมอยูดวยเฉพาะภายในเขตที่ไดรับ
ประโยชนจากการชลประทาน
ประเภท ๓ ทางน้ําที่สงวนไวใชในการชลประทาน
ประเภท ๔ ทางน้ําอันเปนอุปกรณแกการชลประทาน ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วาทางน้ําใดเปนทางน้ําชลประทานและเปนประเภทใด
มาตรา ๖ นายชางชลประทานมีอาํ นาจใชพนื้ ทีด่ นิ ทีป่ ราศจากสิง่ ปลูกสรางซึง่ อยูใ นเขตการชลประทาน
ไดเปนครั้งคราวตามระยะเวลาที่จําเปนแกการชลประทาน โดยแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
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ที่ดินนั้น ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถามีการเสียหายเกิดขึ้นตองชดใชคาสินไหมทดแทน
มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน นายชางชลประทานมี
อํานาจที่จะใชที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใดๆ ในที่ใกลเคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายไดเทาที่จําเปน
แตถามีการเสียหายเกิดขึ้นตองชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ไมวาผูใชน้ําจะอยูในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเปนกฎ
กระทรวงกําหนด
มาตรา ๘ รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกเก็บคาชลประทานจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตชล
ประทานหรือจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ไมวาผูใชน้ําจะอยูในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเปนกฎ
กระทรวงกําหนด
(๑) ทางน้ําชลประทานแตละสายหรือแตละเขตที่จะเรียกเก็บคาชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต
(๒) เขตและทองที่ซึ่งเปนเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต
(๓) อัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือจากผู
ใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน
(๔) อัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผูใชน้ําเพื่อกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอื่นในหรือ
นอกเขตชลประทาน
(๕) หลักเกณฑ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระคาชลประทานตลอดจนการยกเวน ลด
หยอนหรือวิธีการผอนชําระคาชลประทาน อัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจาของหรือผูครอบครองที่
ดินในเขตชลประทาน หรือจากผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ใหเรียกเก็บไดไมเกินไรละหาบาท
ตอปอัตราคาชลประทานสําหรับการใชน้ําเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ใหเรียกเก็บไดไมเกิน
ลูกบาศกเมตรละหาสิบสตางค(ม.๘ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๔ พ.ร.บ.ชลประทานฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ โดย
ใหใชความที่ปรากฏแทน)
"มาตรา ๘ ทวิ ใหตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นในกรมชลประทานเรียกวาทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คาชลประทานที่เก็บไดตามมาตรา ๘ ใหนําสงเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยไมตองนําสง
คลังเปนเงินรายไดแผนดิน การใชจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ใหกระทําไดเฉพาะการชล
ประทานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในกําหนดเกาสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณทุกป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศรายงานการรับจายเงิน
ของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในราชกิจจานุเบกษารายงานการรับจายเงินตามวรรคสี่ เมื่อคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐ
สภาทราบ(ม.๘ ทวิ เพิ่มเติมโดย ม.๕ พ.ร.บ.การชลประทานฯ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘)
มาตรา ๙ เพือ่ ใหไดรบั ประโยชนจากการชลประทานถาไมสามารถจะทําไดโดยวิธอี นื่ ใหเจาของทีด่ นิ
ที่อยูหางทางน้ําหรือแหลงน้ําใดมีสิทธิทําทางน้ําผานที่ดินของผูอื่นไดในเมื่อนายชางชลประทาน ขาหลวง
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ประจําจังหวัดหรือนายอําเภอ ไดอนุญาตและกําหนดใหโดยกวางรวมทั้งทิ้งดินดวยไมเกินสิบเมตร แตตองใช
คาสินไหมทดแทนใหแกเจาของและผูครอบครองที่ดินที่ทางน้ํานั้นผาน ในการที่จะใหอนุญาตและกําหนด
ทางน้ํานั้นใหคํานึงถึงประโยชนของเจาของและผูครอบครองที่ดินที่ทางน้ําผาน และใหกําหนดใหทําตรงที่ที่จะ
เสียหายแกเจาของและผูครอบครองที่ดินนั้นนอยที่สุด
หมวด ๒
การกอสราง
มาตรา ๑๐ เจาพนักงานมีอํานาจที่จะเขาไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อทํางานสํารวจตรวจสอบ
อันเกี่ยวกับการชลประทานได ในเมื่อไดรับแจงเปนหนังสือใหทราบลวงหนาตามสมควรแตถามีการเสียหาย
เกิดขึ้นตองชดใชคาสิน ไหมทดแทน
มาตรา 10 ทวิ (ยกเลิกหมดทั้งมาตรา)
มาตรา ๑๑ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนแกการชลประทาน
ถามิได ตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย
ในการโอนอสังหาริมทรัพยทไี่ ดมา ตามวรรคหนึง่ โดยมิไดมกี ารเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและคาอากรแสตมป(๒)
๒(ม.๑๑ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๔ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยใหใชความที่ปรากฏ)
มาตรา ๑๒ (ยกเลิกโดย ม.๕ พ.ร.บ. การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐)
มาตรา ๑๒ ทวิ (ยกเลิกโดย ม.๕ พ.ร.บ. การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐)
หมวด ๓
การบํารุงรักษา
มาตรา ๑๓ อธิบดีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมิใชเจาหนาที่ของกรมชลประทาน ใหเปนเจาพนักงาน
มีหนาที่เก็บคาบํารุงทางน้ําชลประทานหรือดูแลรักษาทางน้ําชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทํานบ พนัง
หมุดระดับหลักฐาน หรือสิง่ กอสรางทีใ่ ชในการชลประทานตามทีอ่ ธิบดีกาํ หนด การแตงตัง้ ดังกลาวใหปด ประกาศ
๓(ม.๑๓ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๕ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยใหใชความทีป่ รากฎแทน)
มาตรา ๑๓ ทวิ เมือ่ เห็นสมควรใหโอนชลประทานหลวงในทองทีใ่ ดหรือในเขตโครงการชลประทานหลวง
ใดใหเปนการชลประทานสวนราษฎรก็ใหกระทําไดโดยออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตการชลประทานหลวง
ที่จะโอนไปนั้น เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศการโอนดังกลาวแลว ใหถือวาการชลประทานหลวงที่โอนไป
เปนการชลประทานส วนราษฎรตามกฎหมายวาดวยการชลประทานราษฎร นับตั้งแตวันที่ประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาเปนตนไป(ม.๑๓ ทวิ เพิม่ เติมโดน ม.๔ แพง พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗)
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เปนตนไป(ม.๑๓ ทวิ เพิ่มเติมโดน ม.๔ แพง พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗)
มาตรา ๑๓ ตรี ใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เก็บคาบํารุงทางน้ําชลประทาน หรือดูแลรักษาทางน้ํา
ชลประทานคันคลอง ชานคลอง ทํานบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งกอสรางที่ใชในการชลประทาน
มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งผูควบคุมเรือ แพ ที่ผานหรือจะผานทางน้ําชลประทานใหหยุดหรือจอดเรือ แพ ในเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยวาไดมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจบัตรคาบํารุงทางน้ําชลประทานหรือหนังสือหรือใบอนุญาตเดินเรือในทางน้ําชลประทาน
(๓) จับบุคคลขณะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้(๑)
๑((๑-๓)ม.๑๓ ตรี จัตวา เบญจ เพิ่มเติมขึ้นโดย ม.๖, ม.๗และม.๘ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ที่
๓พ.ศ.๒๕๐๗ ตามลําดับ)
มาตรา ๑๓จัตวา ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ตรี ใหเจาพนักงานแสดงบัตรประจําตัว เมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของรองขอ บัตรประจําตัวเจาพนักงาน ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฏกระทรวง(๒)
๒((๑-๓)ม.๑๓ ตรี จัตวา เบญจ เพิ่มเติมขึ้นโดย ม.๖, ม.๗และม.๘ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ที่
๓พ.ศ.๒๕๐๗ ตามลําดับ)
มาตรา ๑๓ เบญจ หามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟเดินในทางน้ําชลประทานประเภท ๑ เวนแตจะได
รับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานเปนครั้งคราวตามความจําเปน และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจาง
ขนสงคน โดยสารหรือสินคาหรือรับจางลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท ๒ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานใบอนุญาตเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจางขนสงคนโดยสาร หรือสินคาหรือรับจางลากจูงใน
ทางน้ําชลประทาน ประเภท ๒ ใหใชไดถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม แหงปที่ออกใบอนุญาต(๓)
๓((๑-๓)ม.๑๓ ตรี จัตวา เบญจ เพิ่มเติมขึ้นโดย ม.๖, ม.๗และม.๘ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ที่
๓พ.ศ.๒๕๐๗ ตามลําดับ)
มาตรา ๑๔ รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฏกระทรวงเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเงื่อนไขการใชเรือ แพ ในทางน้ําชลประทานประเภท (๑) และประเภท (๒)
(๒) วางระเบียบการขอและการอนุญาตเดินเรือยนตหรือเรือกลไฟในทางน้ําชลประทานประเภท
๑และการขอและการออกใบอนุญาตเดินเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจางขนสงคนโดยสารหรือสินคาหรือรับจาง
ลากจูงในทางน้ําชลประทานประเภท ๒
(๓) กําหนดคาบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผูใชเรือ แพ ผานประตูน้ํา ประตูระบายหรือ
ผานบริเวณทํานบ หรือประตูระบายโดยทางสาลี่ไมเกินอัตราในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวน
คาบํารุงทางน้ํา ชลประทานแกเรือบางประเภท
(๔) กําหนดคาบํารุงทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผูรับใบอนุญาตเดินเรือยนตหรือเรือกลไฟ
รับจางขนสงคนโดยสารหรือสินคาหรือรับจางลากจูงในทางน้าํ ชลประทานประเภท ๒ เปนรายป ไมเกินอัตราใน
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บัญชี ข ทายพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชี ค. ทายพระราชบัญญัตินี้
(๖) กําหนดเครื่องมือและวิธีที่จะใชในการจับสัตวนา้ํ ตลอดจนกําหนดเขตหามจับสัตวนา้ํ ในทางน้าํ
ชลประทานเพื่อปองกันการเสียหายแกการชลประทาน(๔)
๔( ม.14 เดิมถูกยกเลิกโดยม. ๙ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยใหใชความทีป่ รากฏแทน)
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนแกการชลประทาน อธิบดีมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ปด กั้นหรือเปดน้ําในทางน้ําชลประทาน
(๒) ขุดลอก ซอม หรือดัดแปลงแกไขทางน้าํ ชลประทาน หรือจัดใหมสี งิ่ กอสรางขึน้ ในทางน้าํ ชลประทาน
(๓) หาม จํากัดหรือกําหนดเงื่อนไขในการนําเรือ แพ ผานทางน้ําชลประทานตาม (๑) หรือ (๒) การ
ใชอํานาจตามมาตรานี้ ใหปดประกาศไว ณ ที่ชุมนุมชนในทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตกรณี
ฉุกเฉินอธิบดีมีอํานาจดําเนินการไปกอนได(๕)
๕( ม.๑๕-ม.๑๖ เดิมถูกยกเลิกโดยม.๑๐, ม.๑๑ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามลําดับ
โดยใหใชความที่ปรากฏแทน)
มาตรา๑๖ อธิบดีมีอํานาจหาม จํากัดหรือกําหนดเงื่อนไขในการใชเรือ แพ การใชน้ํา การระบายน้ํา
หรือการอื่นในทางน้ําชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว ณ ที่ชุมนุมชนในทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน(๖)
๖( ม.๑๕-ม.๑๖ เดิมถูกยกเลิกโดยม.๑๐, ม.๑๑ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามลําดับ
โดยใหใชความที่ปรากฏแทน))
มาตรา ๑๗ กํานัน ผูใหญบาน หรือเทศมนตรีในทองที่ซึ่งอยูในเขตชลประทานที่มีหนาที่ดูแลรักษา
คันคลอง และทางน้ําชลประทานอันอยูในเขตทองที่หรือเขตเทศบาลนั้น
มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอํานาจยกเวนการเก็บคาชลประทานแกกํานัน ผูใหญบาน และเทศมนตรี ตามที่
บัญญัติไวในมาตรากอน หรือผูที่กํานัน ผูใหญบาน หรือเทศมนตรีจะไดระบุนามใหเปนผูไดรับการยกเวนแทน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนในอัตรา ดังตอไปนี้
ก. กํานัน และเทศมนตรีคนละหาสิบไร
ข. ผูใหญบาน คนละยี่สิบหาไร
มาตรา ๑๙ ในการขุดซอมทางน้ําชลประทาน ถาไมมีที่เททิ้งมูลดิน ก็ใหมีอํานาจเททิ้งมูลดินในที่ดิน
ที่ใกลเคียงไดตามความจําเปน แตทั้งนี้ถาทําใหเสียหายแกพืชผลหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งมีอยูในขณะนั้นแลว
ตองใชคาสินไหม
มาตรา ๒๐ เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ํา ระบายน้ํา หรือสูบน้ําเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการ
เพาะปลูกหามมิใหผูใดปดกั้นน้ําไวดวยวิธีใดๆจนเปนเหตุไมใหน้ําไหลไปสูที่ดินใกลเคียงหรือปลายทาง
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ถาเห็นสมควร เจาพนักงานหรือนายอําเภอหรือผูทําการแทนนายอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรือผูทําการเพาะปลูกใหเปดสิ่งที่ปดกั้นน้ําไวตามที่จะกําหนดใหหรือจัดการ
เปดเสียเองก็ได ในการนี้เจาพนักงานหรือนายอําเภอหรือผูทําการแทนนายอําเภอมีอํานาจเขาไปในที่ดินแหง
หนึ่งแหงใด เพื่อตรวจและจัดการดังกลาวแลว
มาตรา ๒๑ เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ําหรือสูบน้ําเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก
เจาพนักงานหรือนายอําเภอหรือผูท าํ การแทนนายอําเภอมีอาํ นาจสัง่ ใหเจาของหรือครอบครองทีด่ นิ หรือผูท าํ การ
เพาะปลูกบนพื้นที่ดินภายในบริเวณที่จะไดรับน้ํานั้น กระทําอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่จะได
กําหนดใหเพื่อกักน้ํานั้นไวไมใหไหลไปเสียเปลาจนเปนเหตุใหที่ดินขางเคียงไมไดรับน้ําตามที่ควร
มาตรา ๒๒ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินรายใดไมปฏิบัติตามความที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐ วรรค
๑ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามความในมาตรา ๒๐ วรรค ๒ หรือมาตรา ๒๑ นอกจากจะถูกลงโทษตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้แลว เจาพนักงานมีอํานาจที่จะจัดหาแรงงานเขาทําแทน และคิดคาจางแรง
งานตามอัตราในทองถิ่นจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นไดแลวแตกรณี
มาตรา ๒๓ หามมิใหผูใดปลูกสราง แกไข หรือตอเติมสิ่งกอสราง หรือปลูกปกสิ่งใด หรือทําการเพาะ
ปลูกรุกล้ําทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
นายชางชลประทาน ในกรณีที่มีการฝาฝน นอกจากผูฝาฝนจะตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้แลวเมื่อ
โจทกรองขอก็ใหศาลสั่งใหรื้อถอนสิ่งที่รุกล้ํานั้นดวย
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันเกิดขึ้นแกการชลประทานนายชางชลประทานมีอํานาจ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งรุกล้ําพนไปจากทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองหรือเขต
พนังได(๑)
๑( ม.๒๓, ม.๒๕ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๑๒, ม.๑๓ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ตาม
ลําดับ โดยใหใชความที่) ปรากฏแทน
มาตรา ๒๔ ถามีตนไมในที่ดินผูใดรุกล้ําทางน้ําชลประทานหรือทําใหเสียหายแกทางน้ําชลประทาน
ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นตัดหรือนําตนไมนั้นไปใหพนเสียได
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดกระทําการอันเปนการกีดขวางทางน้ําชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีที่มีการฝาฝน นอกจากผูฝาฝนจะตองระวางโทษตามพระราช
บัญญัตินี้แลว เมื่อโจทกรองขอก็ใหศาลสั่งใหรื้อถอนสิ่งกีดขวางนั้นดวย
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันเกิดขึ้นแกการชลประทานนายชางชลประทานมีอํานาจ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งกีดขวางพนไปจากทางน้ําชลประทานได(๒)
๒( ม.๒๓, ม.๒๕ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๑๒, ม.๑๓ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ตาม
ลําดับ โดยใหใชความที่)
มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดขุดคลองหรือทางน้ํามาเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน หรือมาเชื่อมกับทางน้ํา
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อื่น ที่เชื่อมกับทางน้ําชลประทาน หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหน้ําในทางน้ําชลประทานรั่วไหล อันกอ
ใหเกิดการเสียหายแกการชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
ผูฝาฝนนอกจากจะไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้แลว ศาลจะสั่งใหปดถมคลองหรือทางน้ํานั้นมิใหน้ํารั่ว
ไหลตอไปก็ได
เพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน อธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาวในวรรค
แรกปดถมทางน้ํานั้น หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหน้ํารั่งไหลไดตอไป หากไมปฏิบัติตามคําสั่ง ให
อธิบดีมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานจัดการไดทันที และถาจําเปนจะตองใชที่ดินเพื่อการนี้ ก็ใหมีอํานาจใชที่ดิน
ริมคลองหรือริมทางน้ํานั้นไดเทาที่จําเปน คาใชจายในการนี้รวมทั้งคาเสียหายที่จะตองชดใชใหแกเจาของ
ที่ดิน ใหคิดเอาจากผูฝาฝนทั้งสิ้น
คลองหรือ ทางน้ําใดที่ทําใหน้ําในทางน้ําชลประทานรั่วไหลอันอาจกอใหเกิดการเสียหายแกการ
ชลประทานมากอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจดําเนินการตามความใน
วรรค ๒ ไดโดยอนุโลม(๓)
๓( ม.26 เดิมถูกยกเลิกโดย ม.8 พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ โยใหใชความทีป่ รากฏแทน)
มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดนําหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ําชลประทานประเภท ๑ และ
ประเภท ๒ หรือเหยียบย่ําคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งกอสรางอันเกี่ยวกับการชลประทาน เวนแตในที่
ที่ไดกําหนดอนุญาต ไวหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ํา
ชลประทานหรือ ทําใหน้ําเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค
หามมิใหผูใดปลอยน้ําซึ่งทําใหเกิดเปนพิษแกน้ําตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ํา
ชลประทาน จนอาจทําใหนา้ํ ในทางน้าํ ชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม การบริโภคหรือสุขภาพอนามัย(๔)
๔( ม.๒๘ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๖ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที๔่ ) พ.ศ.๒๕๑๘ โดยใหใชขอ ความทีป่ รากฏแทน)
มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดทําใหประตูน้ํา ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ํา ทอเชื่อม สะพานทาง
น้ํา ปูมเสาหรือสายโทรศัพทที่ใชในการชลประทานเสียหายจนเกิดอันตรายหรือขัดของแกการใชสิ่งที่กลาวนั้น
มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันจะทําใหเสียหายแกคันคลอง ชานคลอง
ทํานบ พนัง หรือหมุดระดับหลักฐานที่ใชในการชลประทาน
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการกีดขวางแกแนวทางที่ไดสํารวจไว
หรือเขตงานหรือทําใหแนวทางที่ไดสํารวจไวหรือหมุดหมายแสดงเขตงานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย
มาตรา ๓๒ หามมิใหผใู ดนอกจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ปดหรือเปดประตูน้ํา เขื่อนระบายน้ํา ประตู
ระบาย ทอน้ํา ทอเชื่อม สะพานทางน้ํา ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทํานบหรือประตูระบาย(๑)
๑(ม.๓๒ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๑๔ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยใหใชความทีป่ รากฏแทน)
มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดนอกจากนายชางชลประทานหรือผูที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีทําการแกไข
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เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนบรรดาสิ่งกอสรางอันเกี่ยวกับการชลประทาน
มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดขุด ลอก ทางน้ําชลประทาน อันจะทําใหเสียหายแกการชลประทานหรือปด
กั้นทาง น้ําชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา ๓๕ เจาพนักงานมีอํานาจสั่งหามมิใหผูใดชักหรือใชน้ําในทางน้ําชลประทานในเมื่อเห็นวาจะ
เปน เหตุที่กอใหเกิดการเสียหายแกผูอื่น
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๖ ผูใดไมชําระคาชลประทานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘ (๓)
หรือ (๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินสิบเทาของคาชลประทานที่คางชําระ
เมื่อผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดนําคาชลประทานที่คางชําระและเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของคา
ชลประทานดังกลาวมาชําระแกเจาพนักงานภายในเวลาที่เจาพนักงานกําหนดใหแลว ใหยกเวนโทษในคดี
นั้นเสีย(๒)
๒(ม.๓๖ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๓๖ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใหใชความทีป่ รากฏแทน)
มาตรา ๓๖ ทวิ ผูใดไมชําระคาบํารุงทางน้ําชลแระทานตามที่กําหนดในกฏกระทรวงออกตามความ
ในมาตรา ๑๔ (๓) ตองระวางโทษปรับเปนจํานวนสองเทาของอัตราคาบํารุงทางน้ําชลประทานที่พึงชําระ
เมื่อผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดนําคาบํารุงทางน้ําชลประทานที่พึงชําระและเงินเพิ่มอีกรอยละ
หาสิบของคาบํารุงทางน้ําชลประทานดังกลาวมาชําระแกเจาหนาพนักงานภายในระยะเวลาที่เจาพนักงาน
กําหนดแลว ใหยกเวนโทษในคดีนั้นเสีย(๓)
๓(ม.๓๖ ทวิ ตรี เพิ่มเติมโดย ม.๑๖ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗)
มาตรา ๓๖ ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ เบญจ มาตรา ๒๐ วรรค หนึ่ง หรือฝาฝนกฎกระทรวงออก
ตามความในมาตรา๑๔ (๑) หรือ (๖) หรือฝาฝนขอหามขอจํากัดหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือมาตรา
๑๖ หรือฝาฝน คําสั่งตามมาตรา ๑๓ ตรี (๑) มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรืมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ(๔)
๔(ม.๓๖ ทวิ ตรี เพิ่มเติมโดย ม.๑๖ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗)
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา
๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใด
ฝาฝน มาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ(๕)
๕(ม.๓๗ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๗ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใหใชความที่ปรากฏ
แทน)
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มาตรา ๓๘ ผูใดฝาฝนคําสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๓๕ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไม เกินสองพันบานหรือจําคุกไมเกินสามเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา(๖)
๖(ม.๓๘ ,ม.๓๙ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๑๑, ม.๑๒ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ตาม
ลําดับ โดยใหใชความที่ปรากฏแทน)
มาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มีความผิดตองระวางโทษปรับเรียงตามตัวสัตวตัวละหาบาทขึ้น
ไปแตไมเกินตัวละหาสิบบาท
ถาเปนกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําผิด ใหพนักงานอัยการรองตอศาล ในกรณีเชนนี้ใหศาลมีอํานาจ
สั่งจายสินบนแกผูนําจับกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับที่ชําระตอศาล แตถาคดีถึงที่สุดโดยคําสั่งของพนักงาน
ผูมีหนาที่สอบสวนและเปรียบเทียบคดีอาญา ใหพนักงานเปรียบเทียบดังกลาวจายเงินสินบนจากเงินคาปรับ
ที่ไดชําระแกผูนําจับกึ่งหนึ่งและในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนั้นใหไดรับคนละเทาๆกัน(๗)
๗(ม.๓๘ ,ม.๓๙ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๑๑, ม.๑๒ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ตาม
ลําดับ โดยใหใชความที่ปรากฏแทน)
มาตรา ๔๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรค ๑ หรือมาตรา ๒๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๔๑ ผูฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา(๘)
๘(ม.๔๑ เดิมถูกยกเลิกโดย ม.๑๔ พ.ร.บ.การชลประทานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยใหใชความที่ปรากฏ
แทน)
หมวด ๕
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจาฯ เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ )
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ขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.25485
1.กรมชลประทาน มีหนาที่หลัก คือ
1. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรม
2. การอุปโภคบริโภค
3. การพลังงาน
4. การคมนาคม
5. การกัก เก็บ รักษา และการระบายน้ํา
6. การบรรเทาอุทกภัย
7. การไลน้ําเค็ม
2. ผลของการประกาศทางน้ําชลประทาน
1. หามนํา พ.ร.บ. รักษาคลองมาใชบังคับ (ม. 3)
2. หามเดินเรือในทางน้ําชลประทาน (ม. 13 เบญจ)
3. ใหอํานาจอธิบดีบางประการ (ม. 15-16)
4. ใหอํานาจรัฐมนตรี (ม. 8 และ 14)
5. อํานาจการขุดซอมทางน้ําชลประทาน (ม. 19)
6. หามรุกล้ํา กีดขวาง ทางน้ําชลประทาน (ม. 23-25)
7. หามทําใหน้ําในทางน้ําชลประทานรั่วไหล (ม. 26)
8. หามปลอยสัตว พาหนะลงในทางน้ําชลประทาน (ม. 27)
9. หามทิ้งมูลฝอยลงทางน้ําชลประทาน (ม. 28 )
10. หามขุดลอกทางน้ําชลประทาน (ม. 34)
3. อํานาจของบุคคลตาง ๆ ตาม พ.ร.บ. การชลประทานหลวง
1. นายชางชลประทาน
ตามมาตรา 6,7,9,23,25 และ 33
2. เจาพนักงาน
ตามมาตรา 10,13 ตรี,13 เบญจ,20,21,22,24,27,32 และ 35
3. อธิบดี
ตามมาตรา 10,15,16,18,26 และ 34
4. รัฐมนตรี
ตามมาตรา 5,8 และ 14
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5. ผูปฏิบัติงาน
ตามมาตรา 19
6. กํานัน ผูใหญบาน หรือเทศมนตรี
ตามมาตรา 17
7. ประชาชนทั่วไป
ตามมาตรา 28,29,30 และ 31
4. หนาที่ของเจาพนักงาน
1. ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
เมื่อมีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ให
เจาพนักงานดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 กรณีที่พบผูกระทําความผิดขณะกําลังกระทําผิด เจาพนักงานมีอํานาจจับบุคคล
ผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ได ตามมาตรา 13 ตรี
(3)
หากเปนเจาพนักงานซึ่งอธิบดีกรมชลประทานเปนผูแตงตั้งตามมาตรา 13 กลาวคือ ไมใช
เจาหนาที่ของกรมชลประทาน ในขณะทําการจับบุคคลผูกระทําความผิด ใหแสดงบัตรประจําตัวเจา
พนักงานดวย
เมื่อเจาพนักงานจับบุคคลผูกระทําความผิดได ใหรีบนําตัวบุคคลดังกลาวสงใหกับพนักงาน
ตํารวจ ณ สถานีตํารวจที่อยูในเขตความรับผิดชอบ หรือสงไปยังที่ทําการฝายปกครองทองที่ ( อําเภอ)
โดยทันทีเพราะวาเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง ไมมีอํานาจคุมขังและทําการสอบ
สวน
1.2 กรณีที่ไมพบผูกระทําความผิด หรือทราบภายหลังวาบุคคลใดเปนผูกระทําความผิด
หรือมีความผิดเกิดขึ้นเจาพนักงานมีหนาที่ไปแจงความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ณ สถานี
ตํารวจในทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้นเพื่อขอใหดําเนินคดี แลวใหรีบรายงานใหกรมฯ ทราบทันที โดยใหติด
ตามผลคดีอยางใกลชิดตามอํานาจหนาที่
อํานาจในการแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีนั้น เปนอํานาจของเจาพนักงานตามพระราช
บัญญัติการชลประทานหลวง ไดแก ผูอํานวยการชลประทาน นายชางหัวหนาโครงการ (ชคบ. ชคส.
และ ชคป.) กับเจาพนักงานที่กรมฯ แตงตั้งขึ้นตามมาตรา 13 ดวย
การแจงความรองทุกขและกลาวโทษนั้น เปนไปตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 (7) "คํารองทุกข" หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําใหเกิด
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ความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเขนนั้น ไดก ลา วโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับ
โทษ มาตรา 2 (8) "คํากลาวโทษ" หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนา
ที่วามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดี ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น
1.3 กรณีที่มีผูบุกรุกที่ดินที่ราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครอง ดูแลของกรมชลประทานแต
ไมใชเขตคันคลอง ชานคลอง เขตพนัง หรือเขตอางเก็บน้ํา ใหรายงานเสนอกรมฯ เพื่อดําเนินคดี โดย
ทนายความของกรมฯทันทีเชนกัน
1.4 ทางน้ําใดที่อยูในความรับผิดชอบ ถาหากยังไมไดประกาศเปนทางน้ําชลประทานซึ่ง
อาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการชลประทานในภาวะการขาดแคลนน้ําขั้นวิกฤต ขณะนี้ ก็ขอใหรวบ
รวมทางน้ําเสนอฝายผลประโยชน กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา เพื่อออกประกาศกระทรวงเกษตรและส
หกรณ กําหนดใหเปนทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงตอไป
ดวย
สําหรับการประกาศกําหนดใหทางน้ําตามธรรมชาติ (แมน้ํา และคลองธรรมชาติ) เปนทางชล
ประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 5 นั้น อํานาจหนาที่ใน
การดูแลในเรื่องทางน้ํามีเฉพาะแตน้ําเทานั้น ซึ่งเปนหนาที่ของเจาพนักงานของกรมชลประทาน โดยนับ
จากตลิ่งที่มีน้ําทวมถึงสูงสุดถึงตลิ่งอีกดานหนึ่ง ที่มีระดับน้ําสูงสุด สวนตลิ่งดินแข็งที่น้ําทวมไมถึงนั้น
อํานาจในการควบคุมดูแลเปนของอําเภอ จังหวัด หากอยูในเขตเทศบาล ก็เปนหนาที่ของเทศบาลเปนผูดู
แล ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457
อนึ่ง ในการดูแลทางน้ําชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง นั้น นอกจากเจา
พนักงานของกรมชลประทานแลว ยังรวมถึงกํานัน ผูใหญบาน หรือเทศมนตรี ในทองที่ซึ่งอยูในเขตชล
ประทานดวย ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง ดังกลาว
2. ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2.1 การขอใช - ขอเชาที่ราชพัสดุ
เมื่อมีการขอใช - ขอเชาที่ราชพัสดุ อํานาจในการพิจารณาในขั้นตนเปนไปตามพระราช
บัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งเมื่อสํานักชลประทานพิจารณาแลววาไมเปนอุปสรรคตอการ
ชลประทาน ใหแจงความยินยอมตอกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดพื้นที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู ตามกฎ
กระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 ออกตามความพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และตามคําสั่งกรมชลประทาน
ที่ 600/2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546
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2.2 การระวังชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ
เมื่อมีการขอรังวัดสอบเขตที่ดินขางเคียงที่ราชพัสดุ ในความครอบครองกรมชลประทาน
ตามกฎหมายที่ราชพัสดุดังกลาว เปนหนาที่ของกรมธนารักษ หรือธนารักษจังหวัดรวมกับหัวหนาโครงการ
ชลประทาน หรือผูที่หัวหนาโครงการชลประทานมอบหมาย เปนผูนําทําการสํารวจรังวัดใหถอยคําตอ
พนักงานเจาหนาที่ ระวังขี้แนวเขตที่ดิน และลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน
แตหากวาเปนที่สาธารณประโยชนที่กรมชลประทานไดใชประโยชนเพื่อการชลประทาน (ทาง
น้ําธรรมชาติที่ประกาศกําหนดใหเปนทางน้ําชลประทาน) ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอทองที่ (สวนบนบก)
และกรมเจาทา หรือเจาทาภูมิภาค (สวนที่เปนน้ํา) ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 352 / 2541 ลงวันที่
17 สิงหาคม 2541
ทั้งนี้ ไดรวบรวมอํานาจหนาที่และบทกําหนดโทษไวเพื่อใหงายตอการนํามาปรับใชกับการป
ฏิบัตหนาที่ดังนี้
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานและบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

1.
2.
3.
4.
5.

บทบัญญัติของกฎหมาย
ปญหาการเดินเรือในทางน้ําชลประทาน
ตามมาตรา 14,15 และ 16
ปญหาการแยงน้ําของมวลชลกรณีปดกั้นน้ํา
ตามมาตรา 20
ปญหาการปลอยน้ําทิ้งเสียเปลา
ตามมาตรา 21 , 22
ปญหาการรุกล้ําหรือกีดขวางทางน้ําชลประทาน
ตามมาตรา 23, 25
ปญหาการลัก สูบน้ํา หรือชักน้ํา(สนามกอลฟ
ใช น้ํากั บ ทางน้ําชลประทาน หรื อ ทางน้ําอื่ น ที่
เชื่ อ มกั บ ทางน้ําชลประทาน หรื อ มาเชื่ อ มกั บ
ทางน้ําอื่นที่เชื่อมกับทางน้ําชลประทาน
ตามมาตรา 26

บทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 36 ตรี
ตามมาตรา 36 ตรี
ตามมาตรา 38
ตามมาตรา 37
ตามมาตรา 40
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บทบัญญัติของกฎหมาย
6. ป ญ หาการทําให น้ําในทางน้ําชลประทานเน า
เสี ย หรื อ เป น อั น ตรายต อ การเพาะปลู ก การ
อุปโภค บริโภค ตอสุขภาพอนามัย
ตามมาตรา 28
7. ป ญ หาการทําให เ กิ ด ความเสี ย หายแก อ าคาร
บังคับน้ํา เสา หรือสายโทรศัพท
ตามมาตรา 29
8. ปญหาการทําใหเกิดความเสียหายแกคันคลอง
ชานคลอง ทํานบ พนัง หรือหมุดระดับหลักฐาน
ที่ใชในการชลประทาน
ตามมาตรา 30
9. ปญหาการสงน้ําโดยพลการ
ตามมาตรา 32
10. ปญหาการรื้อถอน แกไข เปลี่ยนแปลง สิ่งกอ
สรางเกี่ยวกับการชลประทาน
11. ปญหาการขุดลอก เปลี่ยนแปลง ปดกั้นทางน้าํ
โดยมิไดรับอนุญาต
ตามมาตรา 34
12. ป ญ หาการฝ า ฝ น ไม เ ชื่ อ ฟ ง คํ า สั่ ง ของเจ า
พนักงานในการจัดสรรน้ํา
ตามมาตรา 35

บทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 37

ตามมาตรา 40

ตามมาตรา 37

ตามมาตรา 41
ตามมาตรา 41
ตามมาตรา 41

ตามมาตรา 38
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ขอแตกตางระหวางการชลประทานหลวงกับการชลประทานราษฎร
การชลประทานหลวง
การชลประทานราษฎร
บุคคล
กรมชลประทาน
เพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา โดยกัก เก็บ รักษา ควบคุม เพื่อสงน้ําจากทางน้ําหรือแหลงน้ํา
สง ระบาย หรือแบงน้ํา
เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค เพื่อการเพาะปลูกอยางเดียว
หรือการอุตสาหกรรม
ทุกอยางอันเกิดจากน้ํา
การคมนาคมทางน้ําในเขตชลประทาน
เจาหนาที่ของกรมฯ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชล
ประทานตามที่กรมฯมอบหมาย และบุคคลซึ่งกรมฯ
แตงตั้งกับรวมถึงนายชางชลประทานซึ่งเปนหัวหนา
ควบคุ ม การก อ สร า งหรื อ การบํารุ ง รั ก ษาการชล
ประทาน

เฉพาะการเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ํา
ไมรวมถึงการคมนาคมในทางน้ํา
คณะกรรมการจังหวัด ขาหลวงประจําจังหวัด
คณะกรรมการอําเภอ นายอําเภอ กํานัน ผูใหญ
บาน หัวหนา หรือ ผูชวยหัวหนาการชลประทาน
และเจาพนักงานผูควบคุมการชลประทาน

