
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๔๖๙/๒๕๖๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ใช้บังคับ 
มาเปน็ระยะเวลานาน บทบัญญัติของกฎหมายจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงเสียใหม่ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน ้าเพ่ือการชลประทาน 
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ และมีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นแก่น ้าในทางน ้าชลประทานจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั ง
สมควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทางน ้าชลประทาน 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทางน ้าชลประทานเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง และเกิดความเป็นธรรมในการใช้น ้าร่วมกัน สมควรที่จะก้าหนดให้มีคณะกรรมการขึ น
คณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ในการบริหารจัดการน ้าเพื่อการชลประทานและด้าเนินการอ่ืนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมาย
ก้าหนด  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

 
 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
การชลประทาน 

พ.ศ. .... 
   

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

 
  .......................................................................................................................... 
......................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
 
  พระราชบัญญัตินี มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
  เหตุผลและความจ้าเป็นในการจา้กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี 
เพ่ือให้การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรน า้ในการชลประทานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธภิาพ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี 
เป็นไปโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยแล้ว  
 
  .......................................................................................................... ................ 
......................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
  (๒) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๓) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
  (๕) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  (๖) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 



 

๒ 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี  
  “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดท้าขึ นเพ่ือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค 
การพลังงาน การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ การคมนาคมในทางน ้าชลประทาน และ
การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าด้วย 
  “ทางน ้าชลประทาน” หมายความว่า ทางน ้าที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นทางน ้า
ชลประทานตามพระราชบัญญัตินี  
  “เขตชลประทาน” หมายความว่า พื นที่ที่อธิบดีประกาศให้เป็นเขตชลประทาน 
ตามพระราชบัญญัตินี  
  “ค่าชลประทาน” หมายความว่า เงินค่าใช้น ้าจากทางน ้าชลประทาน 
  “ค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากเรือ แพ  
หรือยานพาหนะอ่ืนทีผ่่านประตูน ้า ประตูระบาย ท้านบ หรือทางน ้าชลประทาน 
  “คันคลอง” หมายความว่า มูลดินที่ถมขึ นเป็นคันยาวไปตามคลอง 
  “ชานคลอง” หมายความว่า พื นที่ระหว่างขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการชลประทาน 
  “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานหรือเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐซ่ึงอธบิดีแต่งตั งให้มีหน้าทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการชลประทานตามพระราชบัญญัตินี   
  “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  

 
  มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี    

(๑) ก้าหนดทางน ้าชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
และอัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น ้า การจัดเก็บค่าชลประทาน และระยะเวลาช้าระ 
ค่าชลประทานหรือเงินเพ่ิม ตลอดจนการลดหรือยกเว้นค่าชลประทาน  ทั งนี  จะก้าหนดให้แตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้น ้า ลักษณะการใช้น ้า หรือปริมาณการใช้น ้าก็ได้ 

(๒) ก้าหนดอัตราค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน การจัดเก็บค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน 
และการลดหรือยกเว้นค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน 
  (๓) ก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี  ลด หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

(๔) ก้าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
  กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
การด้าเนินการเพ่ือจัดท้าการชลประทาน 

   
 
  มาตรา ๖  ให้กรมชลประทานจัดท้าแผนการชลประทานทีส่อดคล้องกับสาระส้าคัญ
และระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ 



 

๓ 

  แผนการชลประทานต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี  
  (๑) ข้อมูลแหล่งน ้าของประเทศ 
  (๒) การคาดหมายความจ้าเป็นในการใช้น ้าเพ่ือการชลประทานในแต่ละปี 
  (๓) แนวทางการจัดหา การพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน ้าให้มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ 
  (๔) แนวทางการด้าเนินการเพ่ือก้าหนดทางน ้าชลประทานและการก่อสร้างสิ่งจ้าเป็น
ในเขตชลประทานเพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน 
  (๕) แนวทางการจัดสรรน ้าให้ทั่วถึงเพ่ือประโยชน์แก่การเกษตรกรรม 
  (๖) แนวทางการจัดการชลประทานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การอ่ืนใดที่จ้าเป็นแก่การชลประทาน 
  ในการจัดท้าแผนการชลประทาน กรมชลประทานต้องจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องประกอบการจัดท้าแผนการชลประทานด้วย  
และในการรับฟังความคิดเห็นหากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเห็นว่าการด้าเนินการตามแผน 
การชลประทานจะขัดหรือแย้งกับอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานนั นต้องปฏิบัติ หรือขัด 
หรือแย้งกับแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรีได้เคยก้าหนดไว้ให้กรมชลประทานเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาก้าหนดแนวทางการด้าเนินการ  
 
  มาตรา ๗  เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการชลประทานตามมาตรา ๖ แล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด้าเนินการตามภารกิจที่ก้าหนดไว้ในแผนการชลประทาน 
หรือด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนการชลประทาน 
  ในระหว่างด้าเนินการตามแผนการชลประทาน หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุงแผนการชลประทานให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๖ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการด้าเนินการในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้กรมชลประทานด้าเนินการได้ หากไม่กระทบหลักการที่ก้าหนดไว้ในแผน 
การชลประทาน แต่ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย 
 
  มาตรา ๘  ในการด้าเนินการตามแผนการชลประทาน หากมีความจ้าเป็นต้องศึกษา
หรือส้ารวจที่ดินหรือพื นที่ ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพ่ือท้าการศึกษา 
หรือส้ารวจและก้าหนดแนวเขตชลประทานหรือเขตที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษา 
การชลประทาน โดยเจ้าพนักงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ ให้ท้าเป็น
หนังสือปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่ที่ดินนั นตั งอยู่ และ ณ ส้านักงานเขต ที่ว่าการอ้าเภอ 
หรือกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน หรือที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั น  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี  ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินนั นได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวัน 
นับแต่วันปิดประกาศ  หนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องแจ้งก้าหนดวัน  
เวลา และการที่เจ้าพนักงานจะเข้ากระท้าการไว้ด้วย   
 
 



 

๔ 

  การเข้าไปในเขตที่ดินของบุคคลใดให้กระท้าได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ น 
ถึงพระอาทิตย์ตก และต้องระมัดระวังให้กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ของเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองที่ดินนั นน้อยที่สุด  
  ในการด้าเนินการตามมาตรานี  ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจวางอุปกรณ์ ตัดฟันต้นไม้  
ขุดดิน ปักเขตหรือหมุดหลักฐาน และท้าเครื่องหมายแนวทางที่ได้ส้ารวจไว้ได้เท่าที่จ้าเป็น 
เพ่ือการส้ารวจหรือก้าหนดแนวเขตชลประทานหรือเขตที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษา
การชลประทาน โดยให้ค้านึงถึงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
ใหน้้อยที่สุด 
 
  มาตรา ๙  ในการด้าเนินการตามแผนการชลประทาน หากมีความจ้าเป็น 
ต้องศึกษาหรือส้ารวจที่ดินหรือพื นทีท่ี่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตท่ีก้าหนด 
โดยกฎหมายอ่ืน ให้กรมชลประทานด้าเนินการตามที่กฎหมายนั นก้าหนดเพ่ือให้เจ้าพนักงาน 
เข้าไปศึกษาหรือส้ารวจที่ดินหรือพื นที ่โดยต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตการศึกษาหรือส้ารวจด้วย  
และให้หน่วยงานของรัฐนั นอ้านวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานตามสมควร 
 
  มาตรา ๑๐  การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือพื นที่ที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น ให้กรมชลประทานด้าเนินการตามขั นตอนที่กฎหมายนั น
ก้าหนด  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายไม่ด้าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามขั นตอน
ของกฎหมายหรือด้าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการ
ด้าเนินการตามแผนการชลประทาน และเป็นกรณีท่ีมีความส้าคัญเร่งด่วน ให้กรมชลประทานรายงาน
ต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ  หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ด้าเนินการตามแผน 
การชลประทานต่อไป ให้กรมชลประทานมีอ้านาจเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือพื นที่นั นได้ก่อนที่
หน่วยงานของรัฐจะด้าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  การเข้าใช้ประโยชน์ในพื นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตท่ีก้าหนดโดยกฎหมายอ่ืน ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตและรายละเอียดเท่าที่
จ้าเป็นเกี่ยวกับการด้าเนินการไว้โดยชัดแจ้ง  
 
  มาตรา ๑๑  เมื่อมีความจ้าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน 
เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน ถ้ามิได้ตกลงเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด้าเนินการเวนคืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
  การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่งโดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 
 
 
 
 
 



 

๕ 

หมวด ๒ 
ทางน ้าชลประทานและเขตชลประทาน 

   
 
  มาตรา ๑๒  ทางน ้าชลประทานมีสี่ประเภท ดังต่อไปนี  
  (๑) ประเภทที่ ๑ ได้แก่ ทางน ้าที่กรมชลประทานจัดให้มีขึ นเพ่ือประโยชน์ในการส่ง 
ระบาย กัก หรือกั นน ้า เพ่ือการชลประทาน  
  (๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่ ทางน ้าเพ่ือการคมนาคมที่กรมชลประทานต้องใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในการชลประทานเฉพาะภายในเขตชลประทาน 
  (๓) ประเภทที่ ๓ ได้แก่ ทางน ้าที่สงวนไว้เพื่อใช้ในการชลประทาน 
  (๔) ประเภทที่ ๔ ได้แก่ ทางน ้าธรรมชาติ รวมตลอดทั งเขื่อน อ่างเก็บน ้า ฝาย  
หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดที่จัดท้าขึ นเพื่อกัก เก็บ หรือกั นน ้า เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน 
  เมื่อกรมชลประทานได้ด้าเนินโครงการตามที่ก้าหนดในแผนการชลประทานแล้ว  
ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดให้ทางน ้าตามโครงการนั นเป็นทางน ้าชลประทาน 
และก้าหนดประเภทของทางน ้าชลประทาน ซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตทางน ้าชลประทาน 
ที่จะก้าหนดนั นแนบท้ายประกาศด้วย  
 
  มาตรา ๑๓  เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศทางน ้าชลประทานแล้ว ผู้ใดจะใช้น ้าจากทางน ้า
ชลประทาน ขุดคลองหรือทางน ้าเชื่อมกับทางน ้าชลประทาน หรือระบายน ้าลงในทางน ้าชลประทาน 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
  ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต โดยในใบอนุญาต
จะก้าหนดประเภทของกิจการที่ใช้น ้าไว้ด้วยก็ได้ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การยกเว้นการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และแบบใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
 
  มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุดในสาระส้าคัญ 
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง 
การสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุด 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และแบบใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๑๕  ผู้ใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานผู้ใดไม่ช้าระค่าชลประทานภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ต้องช้าระเงินเพิ่มอีกก่ึงหนึ่งของค่าชลประทานที่ค้างช้าระนั น 
  หากผู้ใช้น ้าไม่ช้าระค่าชลประทานและเงินเพ่ิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเตือนจากเจ้าพนักงาน ให้เจ้าพนักงานมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน 
หากพ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้นั นยังไม่ช้าระค่าชลประทานและเงินเพ่ิมอีก ให้เจ้าพนักงาน 
มีค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 



 

๖ 

  มาตรา ๑๖  ให้อธิบดีประกาศก้าหนดเขตชลประทานเพ่ือให้ทราบพื นที่ที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการชลประทาน โดยแสดงแผนที่แนวเขตชลประทาน  ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 

หมวด ๓ 
การบริหารจัดการ 
   

 
  มาตรา ๑๗  ในการบริหารจัดการเขตชลประทานของกรมชลประทาน ให้มี 
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน” ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทรัพยากรน ้า  
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานซึ่งอธิบดีแต่งตั งจ้านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานซึ่งอธิบดีแต่งตั งจ้านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ 
  ให้ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  การแต่งตั งผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน วาระการด้ารงต้าแหน่ง และการพ้นจาก
ต้าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั งผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน ให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการเขตชลประทานประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
 
  มาตรา ๑๘  คณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทานมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  
  (๑) ก้าหนดนโยบายการพัฒนา การบริหารจัดการ และการบ้ารุงรักษาทางน ้า 
ชลประทาน 
  (๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรน ้า การควบคุมการใช้น ้า 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา การบริหารจัดการ และการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
  (๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการด้าเนินการของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  (๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา การบริหารจัดการ  
และการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
  (๕) ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในระหว่างผู้ใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานเพ่ือให้ 
มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทางน ้าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๖) แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (๗) ด้าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน 
 
  มาตรา ๑๙  การประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทานต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน ถ้าประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 



 

๗ 

  การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี ขาด 
  การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างาน ให้น้าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  ในการบริหารจัดการทางน ้าชลประทานประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ 
ถ้ากรมชลประทานเหน็ว่าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชลประทานมีความพร้อมจะด้าเนินการ
บริหารจัดการทางน ้าชลประทานนั น กรมชลประทานอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น
เป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
  การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจบริหารจัดการเพียงใดนั น  
ให้เป็นไปตามบันทึกความตกลงระหว่างกรมชลประทานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ทางน ้าชลประทานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการเป็นทางน ้าชลประทานที่มีกฎกระทรวงก้าหนดให้เรียกเก็บ
ค่าชลประทาน ถ้าบันทึกความตกลงตามมาตรา ๒๐ ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้เรียกเก็บค่าชลประทานก็ให้เรียกเก็บได้ตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
  ค่าชลประทานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บได้ ให้น้าส่งกองทุนตามจ้านวน
ที่ได้ตกลงกันไว้ และส่วนที่เหลือให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  มาตรา ๒๒  ให้กรมชลประทานมีหน้าที่ช่วยเหลือการด้าเนินการบริหารจัดการ 
ทางน ้าชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าปรากฏว่าการบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางน ้าชลประทาน ให้อธิบดีแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นระงับการกระท้าหรือแก้ไขการด้าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทางน ้าชลประทานดังกล่าว 
  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ด้าเนินการตามท่ีอธิบดีแจ้งตามวรรคหนึ่ง  
ให้บันทึกความตกลงที่ท้าขึ นตามมาตรา ๒๐ เป็นอันสิ นผลนับแต่วันที่อธิบดีทราบถึงการไม่ด้าเนินการ
ดังกล่าว  ในการนี  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นทราบด้วย 
 
  มาตรา ๒๓  ผู้ใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานในเขตชลประทานเดียวกันอาจรวมกลุ่ม
จัดตั งเป็นองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษาทางน ้า
ชลประทานโดยมาขอจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานต่อกรมชลประทาน 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
ก้าหนด 
 
 
 
 



 

๘ 

  มาตรา ๒๔  ในการบริหารจัดการทางน ้าชลประทานประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ 
ถ้ากรมชลประทานเห็นว่าองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานที่อยู่ในเขตชลประทานใดมีความพร้อมจะด้าเนินการ
บริหารจัดการทางน ้าชลประทานนั น กรมชลประทานอาจมอบหมายให้องค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานนั น
เป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
  การมอบหมายให้องค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานมีอ้านาจบริหารจัดการเพียงใดนั น  
ให้เป็นไปตามบันทึกความตกลงระหว่างกรมชลประทานกับองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน 
  ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแก่การบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
ตามมาตรานี ด้วย โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษา
ทางน ้าชลประทาน องค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานอาจออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือบังคับใช้กับสมาชิก
ขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานได้  ทั งนี  ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน 

 
หมวด ๔ 

กองทุนเพ่ือการชลประทาน 
   

 
  มาตรา ๒๖  ให้จัดตั ง “กองทุนเพื่อการชลประทาน” ขึ นในกรมชลประทาน  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน  
โดยให้กองทุนประกอบด้วย  
  (๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๖๐ 
  (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (๓) ค่าชลประทาน ค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน และเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัตินี  
  (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
  (๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
  เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน้าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
  มาตรา ๒๗  เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี  
  (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตส้านึก ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการบริหาร
จัดการและบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทานให้แก่ประชาชน 
  (๒) สนับสนุนการบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทานขององค์กร
ผู้ใช้น ้าชลประทาน 
  (๓) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าและการจัดเก็บค่าชลประทาน 
  (๔) การบริหารจัดการกองทุน 

 



 

๙ 

  มาตรา ๒๘  การบริหารจัดการกองทุน การรับและจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการจัดหาประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 
 
  มาตรา ๒๙  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ นปีบัญชี ให้กรมชลประทานจัดท้า 
งบการเงินและบัญชีส่งส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ซึ่งส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
  รายงานการสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีเสนอรัฐมนตรี เพ่ือน้าเสนอ 
คณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีท้ารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 

 
หมวด ๕ 

การจัดการเขตชลประทานและทางน ้าชลประทาน 
   

   
  มาตรา ๓๐  เมื่อได้ประกาศก้าหนดเขตชลประทานตามมาตรา ๑๖ แล้ว  
ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของบุคคลใดในเขตชลประทาน 
เป็นการชั่วคราวเพื่อด้าเนินการที่จ้าเป็นเกี่ยวกับการชลประทาน  
 
  มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจ้าเป็นต้องป้องกันหรือแก้ไขอันตราย 
ทีอ่าจเกิดขึ นแก่การชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินของบุคคลใด 
เพ่ือก่อสร้าง หรือติดตั งอุปกรณ์เพ่ือระบายน ้าหรือกักเก็บน ้าเป็นการชั่วคราว หรือกระท้าการอ่ืนใด 
ในที่ดินที่ใกล้เคียงหรือบริเวณที่อาจเกิดอันตรายแก่การชลประทานได้เท่าที่จ้าเป็น ไม่ว่าที่ดินนั น 
จะอยู่ในเขตชลประทานหรือนอกเขตชลประทาน 
  การด้าเนินการของเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานด้าเนินการได้ 
โดยไม่จ้าต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้า 
 
  มาตรา ๓๒  ในการด้าเนินการเพ่ือจัดการทางน ้าชลประทานให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ
และมีคุณภาพที่เหมาะสม ถ้าจ้าเป็นต้องเททิ งมูลดิน ให้เจ้าพนักงานเททิ งมูลดินในที่ดินที่ใกล้เคียงได้ 
 
  มาตรา ๓๓  ในการด้าเนินการตามมาตรา ๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และ 
มาตรา ๓๒ ถ้าได้กระท้าการให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ต่อท่ีดินหรือทรัพย์สินนั น   
กรมชลประทานต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน  
หรือผู้ทรงสิทธิอื่น  ทั งนี  เงินค่าสินไหมทดแทนให้ค้านวณจากความเสียหายอย่างเป็นธรรม  
โดยค้านึงถึงค่าขาดประโยชน์จากการใช้สอยที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย  ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 
 
 



 

๑๐ 

  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิ มีสิทธิอุทธรณ์จ้านวน
เงินคา่สินไหมทดแทนต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
และให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์ ถ้าพิจารณา
ไม่เสร็จภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเห็นด้วยกับค้าอุทธรณ์ 
  ค้าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
  มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน ให้อธิบดีมีอ้านาจออกประกาศ 
ดังต่อไปนี  
  (๑) ปิด กั น หรือเปิดน ้าในทางน ้าชลประทาน 
  (๒) ขุด ลอก ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขทางน ้าชลประทาน หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างขึ น
ในทางน ้าชลประทาน 
  (๓) ห้าม หรือก้าหนดเงื่อนไขในการใช้เรือ แพ การใช้น ้า การระบายน ้า หรือ 
การอ่ืนในทางน ้าชลประทาน ในกรณีท่ีมีเหตุจ้าเป็นเพ่ือการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
  ประกาศของอธิบดีให้ปิดไว้ ณ บริเวณที่ที่ดินนั นตั งอยู่ และ ณ ส้านักงานเขต  
ที่ว่าการอ้าเภอหรือกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน หรือที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั นล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งการให้ด้าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องออกประกาศล่วงหน้า 
 
  มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจด้าเนินการ
ดังต่อไปนี  
  (๑) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ได้รับประโยชน์จาก 
การชลประทานเปิดสิ่งที่ปิดกั นน ้าไว้ เพื่อให้น ้าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง 
  (๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ได้รับประโยชน์ 
จากการชลประทานภายในบริเวณท่ีจะได้รับน ้านั นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลา 
ทีก่้าหนดเพ่ือกักน ้านั นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน ้าตามที่ควร 
  (๓) สั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ได้รับประโยชน์ 
จากการชลประทานใช้น ้าจากทางน ้าชลประทาน เมือ่เห็นว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้อื่น 
  ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 
ไม่ด้าเนินการตามค้าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานจัดการเปิดหรือปิดสิ่งที่ปิดกั นน ้าหรือกักน ้านั นได้  
ทั งนี  โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ได้รับประโยชน์จาก 
การชลประทานเกินสมควร 
 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีที่กรมชลประทานได้ด้าเนินการจัดส่งน ้าทางท่อหรือ 
สิ่งที่สร้างขึ นเพื่อการระบายน ้า ให้กรมชลประทานมีอ้านาจด้าเนินการวางท่อหรือสิ่งที่สร้างขึ นนั น 
ไปบน ใต้ หรือเหนือพื นดินของบุคคลใด โดยต้องจ่ายค่าทดแทนในการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น และให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๓๐  
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 



 

๑๑ 

 
  มาตรา ๓๗  ในกรณจี้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบรรเทาหรือแก้ไขสถานการณ์ 
การขาดแคลนน ้าเพ่ือการชลประทานหรืออุทกภัยร้ายแรงในพื นที่ใด หรือเพ่ือการรักษาหรือฟ้ืนฟู
คุณภาพน ้าในทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้าสาธารณะใด ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของอธิบดี 
มีอ้านาจออกค้าสั่ง ดังต่อไปนี  
  (๑) ให้กรมชลประทานระบายน ้าจากทางน ้าชลประทานเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะ 
  (๒) ให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งน ้าสาธารณะระบายน ้าจากแหล่งน ้า
สาธารณะนั นเข้าไปในทางน ้าชลประทาน 
  ค้าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีระบุชื่อทางน ้าชลประทานและแหล่งน ้าสาธารณะ 
ที่เก่ียวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าเนินการ และช่วงเวลาที่จะระบายน ้าให้ชัดเจน 
 
  มาตรา ๓๘  ก่อนการระบายน ้าตามมาตรา ๓๗ ให้กรมชลประทานหรือหน่วยงาน 
ที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งน ้าสาธารณะ แล้วแต่กรณี ปิดประกาศค้าสั่งดังกล่าวไว้ ณ บริเวณที่ที่ดินนั น
ตั งอยู่ และ ณ ส้านักงานเขต ทีว่่าการอ้าเภอหรือกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน หรือที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน 
แห่งท้องทีท่ี่อยู่ติดกับทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้าสาธารณะที่มีการระบายน ้าออกมาหรือเข้าไป
นั นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง และให้ประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื นท่ีดังกล่าวและพื นที่
ต่อเนื่องกับพื นที่นั นเพ่ือทราบล่วงหน้าด้วย 
 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีประชาชนในพื นที่ที่อยู่ติดกับทางน ้าชลประทานหรือ 
แหล่งน ้าสาธารณะที่มีการระบายน ้าออกมาหรือเข้าไปนั นและประชาชนในพื นที่ต่อเนื่องกับพื นท่ีนั น 
ได้รับผลกระทบจากการระบายน ้าตามมาตรา ๓๗ ให้กรมชลประทานจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวตามความเป็นธรรมและภายในระยะเวลาอันสมควร 

 
หมวด ๖ 

การคุ้มครองทางน ้าชลประทาน 
   

 
  มาตรา ๔๐  ห้ามมิให้เรือ แพ หรือยานพาหนะอ่ืนเดินในทางน ้าชลประทาน 
ประเภทที ่๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน  
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การยกเว้นการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 
  มาตรา ๔๑  ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ปลูกปักสิ่งใด  
ท้าการเพาะปลูก หรือท้าการประมง รุกล ้า กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคแก่การใช้ประโยชน์จากทางน ้า
ชลประทาน คันคลอง ชานคลอง คลองระบายน ้า หรือสิ่งที่สร้างขึ นเพื่อใช้ในการชลประทาน  
หรือกระท้าการอันเป็นการกีดขวางทางน ้าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การยกเว้นการขออนุญาต และ 
การอนุญาตให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 



 

๑๒ 

  มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ถ้าการกระท้า
ความผิดนั นมีลักษณะเป็นการรุกล ้า กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคแก่การใช้ประโยชน์จากทางน ้าชลประทาน 
ชานคลอง สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชลประทาน นอกจาผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัตินี แล้ว ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้าความผิดหรือบริวารรื อถอนสิ่งรุกล ้า  
กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคพ้นไปเสียจากทางน ้าชลประทาน ชานคลอง สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการชลประทานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าสั่ง 
  ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดหรือบริวารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจดังต่อไปนี  
  (๑) ปรับทางปกครองไม่เกินห้าพันบาทต่อวันจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามค้าสั่ง 
เจ้าพนักงาน 
  (๒) ด้าเนินการหรือจัดให้มีการรื อถอนสิ่งรุกล ้า กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคดังกล่าว
ได้เองโดยจะต้องปิดประกาศก้าหนดการรื อถอนไว้ในบริเวณนั นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
และให้ผู้กระท้าความผิดหรือบริวารร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็น
ผู้กระท้าหรือมีส่วนร่วมในการกระท้าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
  ในการด้าเนินการรื อถอนสิ่งรุกล ้า กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคตามวรรคสอง  
เมื่อเจ้าพนักงานได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว ผู้กระท้าความผิดจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานไม่ได้ 
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีต้นไม้ในที่ดินของผู้ใดรุกล ้าหรือท้าให้เสียหายแก่ 
ทางน ้าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง คลองระบายน ้า สิ่งที่สร้างขึ นหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั นตัดหรือน้าต้นไม้นั น 
ไปให้พ้นจากการรุกล ้าหรือท้าให้เสียหายได้ หากผู้นั นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง ให้อธิบดี 
มีอ้านาจสั่งให้เจ้าพนักงานด้าเนินการแทน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ น 
ให้ผู้นั นเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
  มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้ผู้ใดน้าหรือปล่อยสัตว์ตามประเภทและจ้านวนที่เจ้าพนักงาน
ก้าหนดลงไปในทางน ้าชลประทาน หรือเหยียบย่้าคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งก่อสร้าง  
อันเกี่ยวกับการชลประทานในบริเวณท่ีกรมชลประทานได้ประกาศไว้ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินการตามมาตรานี  ให้เจ้าพนักงานปิดประกาศประเภท
และจ้านวนของสัตว์ไว้ในบริเวณท่ีห้าม 
 
  มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน สิ่งปฏิกูล  
หรือสิ่งอื่นใดลงในทางน ้าชลประทาน 
  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน ้าเสีย สารเคมี หรือสิ่งใดลงในทางน ้าชลประทานหรือลงใน
แหล่งน ้าอ่ืนหรือที่ดินที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณหรือคุณภาพของน ้าในทางน ้าชลประทาน  
และเม่ือกรมชลประทานได้ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงความเสียหายที่เกิดขึ นแก่น ้าในทางน ้า
ชลประทานแล้ว ให้กรมชลประทานเรียกค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจากผู้กระท้าความผิด 
 



 

๑๓ 

  มาตรา ๔๖  ห้ามมใิห้ผู้ใดกระท้าการ ดังต่อไปนี  
  (๑) กีดขวางหรือท้าให้แนวทางหรือเขตที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษา 
การชลประทานที่ได้ส้ารวจไว้ หรือหมุดหมายแสดงเขตที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษา
การชลประทานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย 
  (๒) ปิดหรือเปิดประตูน ้า เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน ้า ท่อเชื่อม สะพาน 
ทางน ้า หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือใช้เรือ 
แพ หรือยานพาหนะอ่ืนที่เจ้าพนักงานประกาศห้ามในบริเวณท้านบหรือประตูระบาย 
  (๓) ท้าให้เสียหายแก่คันคลอง ชานคลอง หมุดระดับหลักฐาน คลองส่งน ้า  
คลองระบายน ้า คูส่งน ้า ท่อส่งน ้า หรือสิ่งที่สร้างขึ นเพ่ือใช้แก่การชลประทาน 
  (๔) ท้าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรื อถอนบรรดาสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับ 
การชลประทาน 
 
  มาตรา ๔๗  ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดเครื่องมือและวิธีการ 
จับสัตว์น ้า ตลอดจนเขตห้ามจับสัตว์น ้าในทางน ้าชลประทานเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ 
การชลประทาน 
 
  มาตรา ๔๘  ให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในท้องทีท่ี่อยู่ในเขตชลประทาน มีหน้าที่ดูแลรักษาคันคลองและทางน ้าชลประทานอันอยู่ใน 
เขตท้องที่หรือเขตพื นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
 

หมวด ๗ 
เจ้าพนักงาน 

   
 
  มาตรา ๔๙  ในเขตชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการ 
เกี่ยวกับการชลประทานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  เก็บค่าชลประทานและค่าบ้ารุง 
ทางน ้าชลประทาน มีค้าสั่งอนุญาต หรือสั่งให้บุคคลใดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  
  เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใดจะมีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี ในขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 
  มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานแสดงบัตรประจ้าตัวต่อผู้ที่เกีย่วข้อง 
  บัตรประจ้าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 

หมวด ๘ 
บทก้าหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๕๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 



 

๑๔ 

  มาตรา ๕๒  ผู้ใดใช้น ้าในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรา ๑๕ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 
  มาตรา ๕๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ก้าหนดตามมาตรา ๓๔ (๓)  
หรือค้าสั่งตามมาตรา ๓๕ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ หรือค้าสั่งตามมาตรา ๔๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ (๑) หรือ (๒) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๔๗ 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
  ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๒) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  
หรือแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั งจ้าทั งปรับ  
 
  มาตรา ๕๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๖ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษ
จ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 
  มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
  มาตรา ๕๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือ 
เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่อธิบดีแต่งตั ง 
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวน มีอ้านาจ
เปรียบเทียบได้  
  เมื่อผู้กระท้าความผิดได้ช้าระค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก้าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
  มาตรา ๕๗  บรรดาทางน ้าชลประทานและการก้าหนดประเภทของทางน ้า 
ชลประทานที่ได้ประกาศก้าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ให้ถือว่าเป็นทางน ้าชลประทานและประเภททางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัตินี    
  ทางน ้าชลประทานใดไม่มีแผนที่แสดงแนวเขตทางน ้าชลประทาน ให้กรมชลประทาน
จัดท้าแผนที่แสดงแนวเขตทางน ้าชลประทานให้ครบถ้วนภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี  
ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๕๘  ทางน ้าชลประทานใดที่มีการเรียกเก็บค่าชลประทานตาม 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้ยังคงมีการเรียกเก็บค่าชลประทาน 
ตามอัตราเดิมจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น ้า 
ตามพระราชบัญญัตินี  



 

๑๕ 

  มาตรา ๕๙  ให้นายช่างชลประทานและเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี   
 
  มาตรา ๖๐  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ และหนี สินของทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ไปเป็น 
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี  
 
  มาตรา ๖๑  บรรดาใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี  
ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุหรือถูกเพิกถอน  
 
  มาตรา ๖๒  บรรดาค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  
ใหถ้ือว่าเป็นค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัตินี  และให้ด้าเนินการ 
เกี่ยวกับค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขออนุญาตดังกล่าวต่อไปตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ค้าขอรับ 
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
  มาตรา ๖๓  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ   
ทั งนี  ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ   
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ค่าชลประทาน 
     (ก) ท้านามากกว่าร้อยละ ๓๐ ของพื นที่  ไร่ละ  ๒๕  บาท/ปี 
     (ข) เกษตรกรรมอ่ืนนอกจาก (ก)  ลูกบาศก์เมตรละ   ๕  บาท 
     (ค) กิจการอื่นนอกจาก (ก) และ (ข)  ลูกบาศก์เมตรละ   ๕  บาท 
(๒) ค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน 
     (ก) เรือ     ครั งละ    ๗  บาท/ความยาว ๑ เมตร 
          ของเรือ 
     (ข) แพ     ครั งละ    ๑  บาท/ความยาว ๑ เมตร 
          ของแพ 
     (ค) ยานพาหนะอ่ืน    ครั งละ    ๗  บาท/ความยาว ๑ เมตร
          ของยานพาหนะ 
(๓) ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓   ฉบับละ    ๒๐๐  บาท 
(๔) หนังสืออนุญาตตามมาตรา ๔๑   ฉบับละ    ๒๐๐  บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบับละ    ๑๐๐  บาท 




