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ประกอบร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน 
พ.ศ. .... 

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 

 
เหตุผล 

 
 โดยที่ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน  
บทบัญญัติของกฎหมายจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงเสียใหม่  
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน ้าเพื่อการชลประทานได้อย่าง 
เ ป็ น ร ะบบ  มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  ทั่ ว ถึ ง  และ เพี ย งพอกั บ 
ความต้องการใช้ประโยชน์ และมีมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นแก่น ้าในทางน ้าชลประทาน 
จากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั งสมควรส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทางน ้าชลประทาน 
ได้มีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการทางน ้ าชลประทาน 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
และเกิดความเป็นธรรมในการใช้น ้าร่วมกัน สมควรที่จะก้าหนดให้ 
มีคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข 
ในการบริหารจัดการน ้าเพื่อการชลประทานและด้าเนินการอื่น 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก้าหนด จึงจ้าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี  

  



ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาของกรมชลประทาน 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
การชลประทาน 

พ.ศ. .... 
   

 
 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การชลประทานหลวง 
 พระราชบัญญัตินี มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติ ให้ กระท้ า ได้ โดยอาศั ยอ้ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 
 เหตุผลและความจ้าเป็นในการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี เพื่อให้การบริหารจัดการ 
และการใช้ทรัพยากรน ้าในการชลประทานเป็นไปอย่างมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่ งจะเป็นประโยชน์แก่การอันเป็น 
สาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ 
นี เป็นไปโดยสอดคล้องกับเง่ือนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยแล้ว  
 

 

  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี เ รียกว่า “พระราชบัญญัติ 
การชลประทาน พ.ศ. ....” 
 
 

  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ให้ ใ ช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด 
หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช  
๒๔๘๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 (๓) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 (๔ )  ประกาศของคณะปฏิวั ติ  ฉบับที่  ๑๔๖ ลงวันที่   
๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 (๕) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๖) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี  
 “ก า ร ช ล ป ร ะ ท า น ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  กิ จ ก า ร ที่ 
กรมชลประทานจัดท้าขึ นเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย 
หรือจัดสรรน ้ าเพื่ อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริ โภค  
กา รส าธ า รณูป โภค  การพลั งงาน ก า รอุ ต ส าหกร รม  
การท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ การคมนาคมในทางน ้าชลประทาน  
และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าด้วย 
 “ทางน ้าชลประทาน” หมายความว่า ทางน ้าที่รัฐมนตรี 
ประกาศให้เป็นทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัตินี  
 “เขตชลประทาน” หมายความว่า พื นที่ที่อธิบดีประกาศ 
ให้เป็นเขตชลประทานตามพระราชบัญญัตินี  
 “ค่าชลประทาน” หมายความว่า เงินค่าใช้น ้าจากทาง 
น ้าชลประทาน 
 “ค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บ 
จากเรือ แพ  
หรือยานพาหนะอื่นที่ผ่านประตูน ้า ประตูระบาย ท้านบ  
หรือทางน ้าชลประทาน 
 “คันคลอง” หมายความว่า มูลดินที่ถมขึ นเป็นคันยาว 
ไปตามคลอง 
 “ชานคลอง” หมายความว่า พื นที่ระหว่างขอบตลิ่ ง 
กับเชิงคันคลอง 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการชลประทาน 
 “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน 
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งอธิบดีแต่งตั งให้มีหน้าที่ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชลประทานตามพระราชบัญญัตินี   
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน 
 “รั ฐมนตรี” หมายความว่ า  รั ฐมนตรี ผู้ รั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี  
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  และให้มีอ้ านาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี   
 (๑) ก้าหนดทางน ้าชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตที่
จะเรียกเก็บค่าชลประทาน และอัตราค่าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บจากผู้ใช้น ้า การจัดเก็บค่าชลประทาน และระยะเวลาช้าระ 
ค่าชลประทานหรือเงินเพิ่ม ตลอดจนการลดหรือยกเว้นค่า
ชลประทาน  ทั งนี  จะก้าหนดให้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
ในการใช้น ้า ลักษณะการใช้น ้า หรือปริมาณการใช้น ้าก็ได้ 
 (๒) ก้าหนดอัตราค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน การจัดเก็บ
ค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน และการลดหรือยกเว้นค่าบ้ารุง
ทางน ้าชลประทาน 
 (๓) ก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
นี  ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 (๔) ก้าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
 กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 

การด้าเนินการเพื่อจัดทา้การชลประทาน 
   

 
 มาตรา ๖ ให้กรมชลประทานจัดท้าแผนการชลประทานที่
สอดคล้องกับสาระส้าคัญและระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 แผนการชลประทานต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี  
(๑) ข้อมูลแหล่งน ้าของประเทศ 
(๒) การคาดหมายความจ้าเป็นในการใช้น ้าเพื่อการชลประทานในแต่ละ
ปี 
(๓) แนวทางการจัดหา การพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน ้าให้มี
น ้าใช้อย่างเพียงพอ 
(๔) แนวทางการด้าเนินการเพื่อก้าหนดทางน ้าชลประทานและการ
ก่อสร้างสิ่งจ้าเป็นในเขตชลประทานเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน 
(๕) แนวทางการจัดสรรน ้าให้ทั่วถึงเพื่อประโยชน์แก่การเกษตรกรรม 
(๖) แนวทางการจัดการชลประทานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๗) การอื่นใดที่จ้าเป็นแก่การชลประทาน 
 ในการจัดท้าแผนการชลประทาน กรมชลประทานต้องจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง
ประกอบการจัดท้าแผนการชลประทานด้วย และในการรับฟัง
ความคิดเห็นหากหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องเห็นว่าการ
ด้าเนินการตามแผนการชลประทานจะขัดหรือแย้งกับอ้านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานนั นต้องปฏิบัติ หรือขัดหรือแย้ง
กับแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรีได้เคยก้าหนดไว้ให้กรมชลประทาน
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก้าหนดแนวทางการด้าเนินการ  
 

 
 
 
 
-ไม่ เห็นด้วยบางมาตรา เช่น มาตรา. . .  เ น่ืองจาก 
(เหตุผล)","มาตรา 6 เห็นชอบตามบทบัญญัติดังกล่าว 
กล่าวคือ การด้าเนินการตามแผนการชลประทานของ 
กรมชลประทาน  หากขัดหรือแย้งกับอ้านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ใช้ บังคับ กรมชลประทานต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่ อก้ าหนดแนวทา ง  และการ จัด ให้มี ก าร รับฟั ง 
ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องสอดคล้อง 
ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
- เจตนารมณ์ของมาตรานี เพื่อบูรณการปฏิบัติงาน 
และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานและช่วย
แก้ไขปัญหาการเข้าใช้ประโยชน์ในพื นที่ของหน่วยงาน
ของรัฐกรณีติดขัดเ ร่ืองอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติให้เสนอปัญหาให้คณะรัฐมนตรี
ก้าหนดแนวทางด้าเนินการ 
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 มาตรา ๗ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการชลประทาน
ตามมาตรา ๖ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ด้าเนินการตามภารกิจที่ก้าหนดไว้ในแผนการชลประทานหรือ
ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ชลประทาน 
 ในระหว่างด้าเนินการตามแผนการชลประทาน หากมี
ความจ้าเป็นต้องแก้ไขหรือปรับปรุงแผนการชลประทานให้
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และให้น้าบทบัญญัติ
มาตรา ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการด้าเนินการใน
รายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ให้กรมชลประทานด้าเนินการได้ หากไม่กระทบหลักการที่
ก้าหนดไว้ในแผนการชลประทาน แต่ให้รายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบด้วย 
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 มาตรา ๘ ในการด้าเนินการตามแผนการชลประทาน  
หากมีความจ้าเป็นต้องศึกษาหรือส้ารวจที่ดินหรือพื นที่   
ให้ เ จ้ าพนั กงานมีอ้ านาจ เข้ า ไปในที่ ดิ นของบุคคลใด 
เพื่อท้าการศึกษาหรือส้ารวจและก้าหนดแนวเขตชลประทาน 
หรือ เขตที่ดินที่ ใ ช้ ในการก่อสร้ างและการบ้ารุ ง รั กษา 
การชลประทาน โดยเจ้าพนักงานต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อกับเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองที่ดินได้ ให้ท้าเป็นหนังสือปิดประกาศไว้ในที่ 
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่ที่ดินนั นตั งอยู่ และ ณ ส้านักงานเขต  
ที่ว่าการอ้าเภอหรือกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน หรือที่ท้าการ
ผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั น เพื่อประโยชน์แห่งการนี  ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินนั น 
ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ  
หนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องแจ้ง
ก้าหนดวัน เวลา และการที่เจ้าพนักงานจะเข้ากระท้าการไว้
ด้วย  
 การเข้าไปในเขตที่ดินของบุคคลใดให้กระท้าได้ ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก และต้อง
ระมัดระวังให้กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองท่ีดินนั นน้อยที่สุด  
 ในการด้าเนินการตามมาตรานี  ให้เจ้าพนักงานมี
อ้านาจวางอุปกรณ์ ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปักเขตหรือหมุด
หลักฐาน และท้าเครื่องหมายแนวทางที่ได้ส้ารวจไว้ได้เท่าที่
จ้าเป็นเพื่อการส้ารวจหรือก้าหนดแนวเขตชลประทานหรือเขต
ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษาการชลประทาน 
โดยให้ค้านึงถึงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองท่ีดินให้น้อยที่สุด 
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 มาตรา ๙ ในการด้าเนินการตามแผนการชลประทาน  
หากมีความจ้าเป็นต้องศึกษาหรือส้ารวจที่ดินหรือพื นที่ที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือดูแลของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า หรือเขตที่ก้าหนดโดยกฎหมายอื่น ให้กรมชลประทาน
ด้าเนินการตามที่กฎหมายนั นก้าหนดเพื่อให้เจ้าพนักงานเข้าไป
ศึกษาหรือส้ารวจท่ีดินหรือพื นท่ี โดยต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขต
การศึกษาหรือส้ารวจด้วย และให้หน่วยงานของรัฐนั นอ้านวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานตามสมควร 
 

  

 มาตรา ๑๐ การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือพื นที่ที่อยู่ 
ในความครอบครองหรื อดู แลของหน่ วย งานของรั ฐ 
ตามกฎหมายอื่น ให้กรมชลประทานด้าเนินการตามขั นตอน 
ที่กฎหมายนั นก้าหนด ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ 
ตามกฎหมายไม่ด้ า เนินการเพื่อให้ เป็นไปตามขั นตอน 
ของกฎหมายหรือด้าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการด้าเนินการตามแผนการ 
ชลประทาน  และ เป็ นก รณี ที่ มี ค ว ามส้ า คัญ เ ร่ ง ด่ ว น  
ให้กรมชลประทานรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาสั่ งการ หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ด้า เนินการ 
ตามแผนการชลประทานต่อไป ให้กรมชลประทานมีอ้านาจ 
เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือพื นท่ีนั นได้ก่อนที่หน่วยงานของรัฐ 
จะด้าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของกฎหมายหรือตามมติ 
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 การเข้าใช้ประโยชน์ในพื นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตที่ก้าหนด 
โดยกฎหมายอื่น ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตและรายละเอียด 
เท่าที่จ้าเป็นเกี่ยวกับการด้าเนินการไว้โดยชัดแจ้ง  

ไม่เห็นด้วยบางมาตรา เช่น "มาตรา 10 เป็นบทบัญญัติ 
ที่ยกเว้นการด้าเนินการตามกฎหมายฉบับอื่น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวกับ
ทางน ้า แต่หากจ้าเป็นต้องบัญญัติไว้ ควรก้าหนดให้มี
เนื อหาที่ชัดเจนและจ้ากัดขอบเขตการยกเว้นไม่ต้องให้
ปฏิบัติตามกฎหมายให้ชัดเจน  " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพิ่ มหลักการ ใหม่ เป็นการแก้ ไขปัญหา ในการ 
เข้าใช้ประโยชน์ในพื นที่ส่วนราชการและการอนุญาต 
ที่ ล่ า ช้ า  แต่ อย่ า ง ไ รก็ตาม  หากการ เข้ า ใ ช้พื นที่ 
ในการด้าเนินการชลประทานนั นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น  
ก็ต้องด้าเนินการตามขั นตอน ของหน่วยงานนั นๆ  
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากกรณีจ้าเป็นเร่งด่วน 
จึงจะขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็น
กรณีไป 
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มาตรา ๑๑ เมื่อมีความจ้าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
ของเอกชนเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ถ้ามิได้ตกลง 
เรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ด้าเนินการเวนคืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่งโดยมิได้
มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 

 

แต่ เห็นควรปรับปรุ งแก้ไข / เพิ่มเติมบางมาตรา  
เ ช่น ปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม เติม มาตรา 11  วรรค2  
ให้หมายความรวมถึ งภาษี เ งินได้บุคคลธรรมดา 
ที่ จะ ได้ รั บยกเว้นกรณีการโอนอสั งหาริมทรัพย์ 
ตามความในมาตรา 11 เนื่องจากการเวนคืนที่ดิน 
ตามกฎหมายเวนคืน เจ้าของที่ดินนั นได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องเสียภาษีเ งินได้ ดังนั น กรณีการได้ที่ดินมา 
โดยวิ ธีการอื่น  เ ช่น  การ เจรจาตกลงปรองดอง 
กับเจ้าของที่ ดินที่ ยินยอมหรือสมัครใจขายที่ดิน 
ให้กรมชลประทาน ซึ่งถือเป็นผู้ เสียสละให้กับทาง
ราชการ โดยไม่ต้องเวนคืนตามกฎหมายเวนคืน  
จึงควรได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกันกับ 
ผู้ไม่ยินยอมที่จะขายที่ดินอันจะต้องใช้กฎหมายเวนคืน
บังคับ และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมอีกประเด็น คือ  
เรื่องการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ 
การชลประทาน เห็นควรเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการ
ขึ นมาคณะหนึ่ง เพื่อท้าหน้าที่ในการก้าหนดหลักเกณฑ์
และราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน 
ตลอดจนการจัดซื อที่ดินจากราษฎร ทั งนี  เพือ่ให้มีกฎหมาย
รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 
 

- เห็นด้วยกับหลักการนี   
1. เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบ 
จากการก่อสร้างโครงการของรัฐ ให้ครอบคลุมถึง
เจ้าของที่ดินที่ตกลงซื อขายก่อนมีพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนและหลังจากพระราชกฤษฎีกาเวนคืนประกาศใช้
บั งคับแล้ ว  อี กทั ง เป็นการจู ง ใจ ให้ เ จ้ าของที่ ดิ น 
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากยิ่งขึ น และเกิดความ
เสมอของเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโดยให้มีสิทธิเท่า
เ ที ย ม กั น ต า มบ ทบั ญญั ติ ข อ ง รั ฐ ธ ร รม นูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 
2. ปัจจุบันการเจรจาตกลงซื อขายเป็นการด้าเนินการ
ตามหนังสือกรมสารบรรณ ที่ นร 155/2500 ลงวันท่ี 
10 ตุลาคม 2500 ท่ีก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ท้าการเจรจา
ปรองดองตกลงซื อขายกับเจ้าของที่ดิน เสียก่อน  
หากตกลงกันไม่ได้จึงให้ออกกฎหมายเวนคืน ซึ่งตาม 
มติ คณะรั ฐมนตรี ดั งกล่ า ว ไม่ ไ ด้ ก้ าหนดวิ ธี ก า ร 
หรือรายละเอียดขั นตอนในการจัดซื อ ไว้  ดั งนั น  
จึงเห็นสมควรก้าหนดให้มีคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง
เช่นเดียวกับคณะกรรมการก้าหนดราคาเบื องต้น  
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อให้มีกฎหมายนั น 
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หมวด ๒ 

ทางน ้าชลประทานและเขตชลประทาน 
   

 
 มาตรา ๑๒ ทางน ้าชลประทานมีสี่ประเภท ดังต่อไปนี  
 (๑) ประเภทที่ ๑ ได้แก่ ทางน ้าที่กรมชลประทาน 
จัดให้มีขึ นเพื่อประโยชน์ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั นน ้า  
เพื่อการชลประทาน  
 (๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่ ทางน ้าเพื่อการคมนาคม 
ที่กรมชลประทานต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน
เฉพาะภายในเขตชลประทาน 
 (๓) ประเภทที่ ๓ ได้แก่ ทางน ้าที่สงวนไว้เพื่อใช้ใน 
การชลประทาน 
 (๔) ประเภทที่ ๔ ได้แก่ ทางน ้าธรรมชาติ รวมตลอด 
ทั งเขื่อน อ่างเก็บน ้า ฝาย หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่จัดท้าขึ น 
เพื่อกัก เก็บ หรือกั นน ้า เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน 
 เมื่อกรมชลประทานได้ด้าเนินโครงการตามที่ก้าหนด 
ในแผนการชลประทานแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก้าหนดให้ทางน ้าตามโครงการนั นเป็นทางน ้าชลประทาน 
และก้าหนดประเภทของทางน ้าชลประทาน ซึ่งต้องมีแผนที่ 
แสดงแนวเขตทางน ้ าชลประทานที่จะก้าหนดนั นแนบ 
ท้ายประกาศด้วย  
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 มาตรา ๑๓ เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศทางน ้าชลประทานแล้ว  
ผู้ใดจะใช้น ้าจากทางน ้าชลประทาน ขุดคลองหรือทางน ้าเชื่อมกับ 
ทางน ้าชลประทาน หรือระบายน ้าลงในทางน ้ าชลประทาน 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบด ี
 ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้มีอายุไม่ เกินห้าปีนับแต่ 
วันออกใบอนุญาต โดยในใบอนุญาตจะก้าหนดประเภทของกิจการ
ที่ใช้น ้าไว้ด้วยก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  
การยก เ ว้ นก า รขอ รับ ใบอ นุญาต  การออก ใบอ นุญาต  
และแบบใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

 

เห็นด้วย แต่เห็นควรปรับปรุงแก้ไข / เพิ่มเติมบางมาตรา 
เช่น ๑.หลักการแบ่งแยกอ้านาจในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค หลักการและเหตุผล กรมชลประทานแม้ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการจะจัดอยู่ในรูปแบบ 
การบริหารราชการส่วนกลาง แต่หน่วยงานของกรม 
ส่วนใหญ่มีที่ ตั งท้ าการอ ยู่ตามส่ วนภูมิ ภาคต่ า งๆ  
จึงเห็นควรให้มีการแบ่งอ้านาจบางส่วน โดยเฉพาะอ้านาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ อ้านาจการบริหารราชการแผ่นดิน
บางอย่าง การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิดตามร่างพรบ.ฯ 
การด้าเนินคดี ทั งนี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการบริหาร
ราชการของกรมที่ส่วนกลาง หรืออธิบดี และยังเป็น 
ก า รสอดคล้ อ ง กั บหลั ก  Good Governance หรือ  
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
และตามพรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ก็น้าหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้
เช่นกัน ข้อคิดเห็น จึงเห็นควรแก้ไขอ้านาจในการอนุญาต
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๔๑ ดังนี  ๑.๑ 
มาตรา ๑๓ วรรคแรก ตอนท้าย 

-อ้านาจอนุญาตใช้น ้าตามมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๔๑  
การปลูกสร้างสิ่งรุกล ้า กีดขวาง หรืออุปสรรคแก่การใช้
ประโยชน์จากทางน ้าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง 
หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการชลประทาน เป็นเร่ืองที่อธิบดี
สามารถมอบอ้านาจในการอนุญาตได้ ตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา ๓๔ และ 
มาตรา ๓๘ ให้หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตได้ 

 มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท้าลาย  
หรือช้ารุดในสาระส้าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนค้าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง 
การสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุด 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และแบบใบแทน 
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๑๕  ผู้ใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานผู้ใดไม่ช้าระ 
ค่าชลประทานภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
ต้องช้าระเงินเพิ่มอีกกึ่งหนึ่งของค่าชลประทานที่ค้างช้าระนั น 
 หากผู้ใช้น ้าไม่ช้าระค่าชลประทานและเงินเพิ่มภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือนจากเจ้าพนักงาน  
ให้ เจ้าพนักงานมีค้าสั่ งพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 
ไม่เกินสามสิบวัน หากพ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
ผู้นั นยังไม่ช้าระค่าชลประทานและเงินเพิ่มอีก ให้เจ้าพนักงาน 
มีค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

  

 มาตรา ๑๖ ให้อธิบดีประกาศก้าหนดเขตชลประทาน 
เพื่อให้ทราบพื นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน  
โดยแสดงแผนที่ แนวเขตชลประทาน ทั งนี  ให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
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หมวด ๓ 

การบริหารจัดการ 
   

 
 มาตรา ๑๗ ในการบริหารจัดการเขตชลประทานของ 
กรมชลประทาน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า  
“คณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน” ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมเจ้าท่า  
ผู้แทนกรมทรัพยากรน ้า ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร  
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทาน 
ซึ่ งอธิบดีแต่ งตั งจ้ านวนไม่ เกินสี่คน และผู้แทนองค์กร 
ผู้ ใ ช้น ้ าชลประทานซึ่ งอธิบดีแต่ งตั งจ้านวนไม่ เกินสี่คน  
เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 การแต่งตั งผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน วาระ 
การด้ารงต้าแหน่ง และการพ้นจากต้าแหน่ง ให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 ในระหว่ า งที่ ยั ง ไ ม่ มี ก ารแต่ งตั ง ผู้ แทนอ งค์ ก ร 
ผู้ใช้น ้าชลประทาน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน 
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
 
 
 
 

 

  



ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาของกรมชลประทาน 
 มาตรา ๑๘ คณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน 
มีอ้านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
 (๑) ก้าหนดนโยบายการพัฒนา การบริหารจัดการ  
และการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
 (๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรน ้า  
การควบคุมการใช้น ้า 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา การบริหารจัดการ  
และการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
 (๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัด 
การด้าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา  
การบริหารจัดการ และการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
 (๕) ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในระหว่างผู้ใช้น ้า 
จากทางน ้าชลประทานเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ 
ทางน ้าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖ ) แต่ งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างาน 
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๗) ด้าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน 
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 มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการ 
เขตชลประทานต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ้านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน  
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี ขาด 
 การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างาน  
ให้น้าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 

 

  

 มาตรา ๒๐ ในการบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
ประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ ถ้ากรมชลประทานเห็นว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ในเขตชลประทานมีความพร้อม 
จะด้ าเนินการบริ ห า ร จั ด ก า รทา งน ้ า ชลประทาน นั น  
กรมชลประทานอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
เป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
 การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจ 
บริหารจัดการเพียงใดนั น ให้เป็นไปตามบันทึกความตกลง 
ระหว่างกรมชลประทานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ทางน ้าชลประทานท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการ 
เป็นทางน ้าชลประทานที่มีกฎกระทรวงก้าหนดให้เรียกเก็บ 
ค่าชลประทาน ถ้าบันทึกความตกลงตามมาตรา ๒๐ ก้าหนดให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เรียกเก็บค่าชลประทาน 
ก็ให้เรียกเก็บได้ตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 ค่าชลประทานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บได้  
ให้น้าส่งกองทุนตามจ้านวนที่ได้ตกลงกันไว้ และส่วนที่เหลือ 
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

  

 มาตรา ๒๒ ให้กรมชลประทานมีหน้ าที่ ช่ วย เหลือ 
การด้าเนินการบริหารจัดการทางน ้าชลประทานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าปรากฏว่าการบริหารจัดการ 
ทางน ้าชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางน ้าชลประทาน ให้อธิบดี 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นระงับการกระท้า 
หรือแก้ไขการด้าเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย 
แก่ทางน ้าชลประทานดังกล่าว 
 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ด้าเนินการ 
ตามที่อธิบดีแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกความตกลงที่ท้าขึ น 
ตามมาตรา ๒๐ เป็นอันสิ นผลนับแต่วันที่อธิบดีทราบ 
ถึงการไม่ด้าเนินการดังกล่าว ในการนี  ให้อธิบดีมีหนังสือ 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นทราบด้วย 
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 มาตรา ๒๓ ผู้ใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานในเขตชลประทาน 
เดียวกันอาจรวมกลุ่มจัดตั งเป็นองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน  
เพื่ อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบ้ ารุ งรั กษา 
ทางน ้ าชลประทานโดยมาขอจดทะเบียน เป็นองค์กร 
ผู้ใช้น ้าชลประทานต่อกรมชลประทาน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเ ง่ือนไขการจดทะเบียน  
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 

 

  

 มาตรา ๒๔ ในการบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ถ้ากรมชลประทานเห็นว่า 
องค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานที่อยู่ในเขตชลประทานใดมีความพร้อม 
จะด้ าเนินการบริ ห า ร จั ด ก า รทา งน ้ า ชลประทานนั น  
กรมชลประทานอาจมอบหมายให้องค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน 
นั นเป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการทางน ้าชลประทาน 
 การมอบหมายให้องค์กรผู้ ใช้น ้าชลประทานมีอ้านาจ 
บริหารจัดการเพียงใดนั น ให้เป็นไปตามบันทึกความตกลง 
ระหว่างกรมชลประทานกับองค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน 
 ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแก่การบริหาร 
จัดการทางน ้าชลประทานตามมาตรานี ด้วย โดยอนุโลม 
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 มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน องค์กรผู้ใช้น ้า 
ชลประทานอาจออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อบังคับใช้ 
กับสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานได้  ทั งนี  ระเบียบ  
หรื อข้ อบั งคั บดั งกล่ าวต้ องได้ รั บความ เห็ นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารจัดการเขตชลประทาน 
 

 

  

หมวด ๔ 
กองทุนเพื่อการชลประทาน 

   
 
 มาตรา ๒๖ ให้จัดตั ง “กองทุนเพื่อการชลประทาน”  
ขึ นในกรมชลประทาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและบ้ารุ งรักษาทางน ้ าชลประทาน  
โดยให้กองทุนประกอบด้วย  
 (๑) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมาตามมาตรา ๖๐ 
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๓) ค่าชลประทาน ค่าบ้ารุงทางน ้าชลประทาน  
และเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี  
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ 
 (๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน 
ของกองทุน 
 เ งินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน้ าส่ งคลั ง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 
 

เห็นด้วย แต่เห็นควรปรับปรุงแก้ไข / เพิ่มเติมบางมาตรา  
เช่น กรณีที่ กรมชลประทานยกร่ างพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พ.ศ. .... และมาตรา 26 ก้าหนดให้ 
กรมชลประทานจัดตั งกองทุนเพื่อการชลประทานขึ นใหม่นั น  
กรมชลประทานจะต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบาย 
บริหารทุนหมุนเวี ยนเพื่ อพิ จารณาเสนอความเห็ น 
ต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558" 

 

- กรมชลประทานจะต้องด้าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง 
ที่หน่วยงานจะต้องปฏิบัติ 
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 มาตรา ๒๗ เ งินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใ ช้จ่าย 
เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี  
 (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตส้านึก ฝึกอบรม 
และเผยแพร่ความรู้ ในการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษา 
ทางน ้าชลประทานให้แก่ประชาชน 
 (๒) สนับสนุนการบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษา 
ทางน ้าชลประทานขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทาน 
 (๓) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้า 
และการจัดเก็บค่าชลประทาน 
 (๔) การบริหารจัดการกองทุน 
 

 

  

 มาตรา ๒๘ การบริหารจัดการกองทุน การรับและจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาประโยชน์ของกองทุน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 
 
 

  

 มาตรา  ๒๙ ภายในเก้ าสิบวันนับแต่ วันสิ นปีบัญชี   
ให้กรมชลประทานจัดท้างบการเงินและบัญชีส่งส้านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ซึ่งส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินของกองทุน 
 รายงานการสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ ง  ให้อธิบดี 
เสนอรัฐมนตรี เพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรี 
ท้ารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
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หมวด ๕ 

การจัดการเขตชลประทานและทางน ้าชลประทาน 
   

   
 มาตรา ๓๐ เมื่อได้ประกาศก้าหนดเขตชลประทาน 
ตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจเข้าไปในที่ดิน 
หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของบุคคลใดในเขตชลประทาน 
เป็นการช่ัวคราวเพื่อด้าเนินการที่จ้าเป็นเกี่ยวกับการชลประทาน  
 

  

 มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจ้าเป็นต้องป้องกัน 
หรื อแก้ ไขอันตรายที่ อ าจ เกิ ดขึ นแก่ การชลประทาน  
ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินของบุคคลใด 
เพื่อก่อสร้าง หรือติดตั งอุปกรณ์เพื่อระบายน ้าหรือกักเก็บ 
น ้าเป็นการช่ัวคราว หรือกระท้าการอื่นใดในที่ดินที่ใกล้เคียง 
หรือบริ เ วณที่อาจ เกิดอันตรายแก่การชลประทานได้ 
เท่ าที่ จ้ า เป็น  ไม่ ว่ าที่ ดิ นนั นจะอยู่ ใ น เขตชลประทาน 
หรือนอกเขตชลประทาน 
 การด้า เนินการของเจ้ าพนักงานตามวรรคหนึ่ ง  
ให้เจ้าพนักงานด้าเนินการได้โดยไม่จ้าต้องแจ้งให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองท่ีดินทราบล่วงหน้า 
 

  

 มาตรา ๓๒ ในการด้าเนินการเพื่อจัดการทางน ้าชลประทาน 
ให้ มี ป ริ ม าณน ้ า เ พี ย งพอและมี คุณ ภาพที่ เ หม าะส ม  
ถ้าจ้าเป็นต้องเททิ งมูลดิน ให้เจ้าพนักงานเททิ งมูลดินในที่ดิน 
ที่ใกล้เคียงได้ 
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 มาตรา ๓๓ ในการด้าเนินการตามมาตรา ๘ มาตรา ๓๐  
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ถ้ าได้กระท้าการให้ เกิด 
ความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ต่อที่ดินหรือทรัพย์สินนั น 
กรมชลประทานต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น  
ทั งนี  เ งินค่าสินไหมทดแทนให้ค้านวณจากความเสียหาย 
อย่างเป็นธรรม โดยค้านึงถึงค่าขาดประโยชน์จากการใช้สอยที่ดิน 
หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย  ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี 
ประกาศก้าหนด 
 เ จ้ าของหรื อผู้ ค รอบครองที่ ดิ นหรื อทรั พย์ สิ น  
หรือผู้ทรงสิทธิ มีสิทธิอุทธรณ์จ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ้านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน และให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้ว 
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์ ถ้าพิจารณา
ไม่เสร็จภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเห็นด้วย 
กับค้าอุทธรณ์ 
 ค้าวินิจฉยัของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
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 มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ให้อธิบดี 
มีอ้านาจออกประกาศ ดังต่อไปนี  
 (๑) ปิด กั น หรือเปิดน ้าในทางน ้าชลประทาน 
 (๒) ขุด ลอก ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขทางน ้าชลประทาน  
หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างขึ นในทางน ้าชลประทาน 
 (๓) ห้าม หรือก้าหนดเ ง่ือนไขในการใช้เรือ แพ  
การใช้น ้า การระบายน ้า หรือการอื่นในทางน ้าชลประทาน  
ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นเพื่อการบ้ารุงรักษาทางน ้าชลประทาน 
 ประกาศของอธิบดีให้ปิดไว้ ณ บริเวณที่ท่ีดินนั นตั งอยู่  
และ ณ ส้านักงานเขต ที่ว่าการอ้าเภอหรือกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการ
ก้านัน หรือที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน ให้อธิบดี 
มีอ้านาจสั่งการให้ด้าเนินการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องออก
ประกาศล่วงหน้า 
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 มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ให้เจ้าพนักงาน 
มีอ้านาจด้าเนินการดังต่อไปนี  
 (๑) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
หรือผู้ได้รับประโยชน์จากการชลประทานเปิดสิ่งที่ปิดกั นน ้าไว้  
เพื่อให้น ้าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง 
 (๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
หรือผู้ได้รับประโยชน์จากการชลประทานภายในบริเวณ 
ที่จะได้รับน ้านั นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลา 
ที่ก้าหนดเพื่อกักน ้านั นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ 
ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน ้าตามที่ควร 
 (๓) สั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
ที่ดินหรือผู้ ได้ รับประโยชน์จากการชลประทานใช้น ้ า 
จากทางน ้าชลประทาน เมื่อเห็นว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น 
 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ได้รับ 
ประโยชน์จากการชลประทานไม่ด้าเนินการตามค้าสั่ ง 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานจัดการเปิดหรือปิดสิ่งที่ปิดกั นน ้า 
หรือกักน ้านั นได้  ทั งนี  โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ ได้รับประโยชน์ 
จากการชลประทานเกินสมควร 

  

 มาตรา ๓๖ ในกรณีที่กรมชลประทานได้ด้าเนินการ 
จัดส่ งน ้ าทางท่อหรือสิ่ งที่ ส ร้ างขึ น เพื่ อการระบายน ้ า   
ให้กรมชลประทานมีอ้านาจด้าเนินการวางท่อหรือสิ่งที่สร้างขึ นนั น 
ไปบน ใต้  หรือเหนือพื นดินของบุคคลใด โดยต้องจ่าย 
ค่าทดแทนในการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
หรือทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น และให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๘  
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 
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 มาตรา ๓๗ ในกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบรรเทาหรือแก้ไข 
สถานการณ์การขาดแคลนน ้าเพื่อการชลประทานหรืออุทกภัย 
ร้ายแรงในพื นที่ใด หรือเพื่อการรักษาหรือฟื้นฟูคุณภาพน ้า 
ในทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้าสาธารณะใด ให้รัฐมนตรี 
โดยค้าแนะน้าของอธิบดีมีอ้านาจออกค้าสั่ง ดังต่อไปนี  
 (๑) ให้กรมชลประทานระบายน ้าจากทางน ้าชลประทาน 
เข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะ 
 (๒) ให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งน ้าสาธารณะ 
ระบายน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะนั นเข้าไปในทางน ้าชลประทาน 
 ค้ า สั่ ง ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง  ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี ร ะ บุ ช่ื อ 
ทางน ้าชลประทานและแหล่งน ้ าสาธารณะที่ เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าเนินการ และช่วงเวลาที่จะระบายน ้า 
ให้ชัดเจน 

 

  

 มาตรา  ๓๘  ก่ อนการร ะบายน ้ า ต ามมาตรา  ๓๗  
ให้กรมชลประทานหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งน ้า 
สาธารณะ แล้วแต่กรณี  ปิดประกาศค้าสั่ งดั งกล่าวไว้   
ณ บริเวณที่ที่ดินนั นตั งอยู่ และ ณ ส้านักงานเขต ที่ว่าการอ้าเภอ 
หรือกิ่งอ้าเภอ ที่ท้าการก้านัน หรือที่ท้าการผู้ ใหญ่บ้าน 
แห่งท้องที่ที่อยู่ติดกับทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้ า 
สาธารณะที่มีการระบายน ้าออกมาหรือเข้าไปนั นทราบ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสองช่ัวโมง และให้ประกาศแจ้งให้ 
ประชาชนในพื นที่ดังกล่าวและพื นที่ต่อเนื่องกับพื นที่นั น 
เพื่อทราบล่วงหน้าด้วย 
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ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาของกรมชลประทาน 
 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ประชาชนในพื นท่ีที่อยู่ติดกับ 
ทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้าสาธารณะที่มีการระบายน ้า 
ออกมาหรือเข้าไปนั นและประชาชนในพื นที่ต่อเนื่องกับพื นที่นั น  
ได้ รั บผลกระทบจากการระบายน ้ า ต า ม ม า ต ร า  ๓ ๗  
ให้กรมชลประทานจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบ 
ดังกล่าวตามความเป็นธรรมและภายในระยะเวลาอันสมควร 
 

 

  

หมวด ๖ 
การคุ้มครองทางน ้าชลประทาน 

   
 
 มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ เรือ แพ หรือยานพาหนะอื่นเดิน 
ในทางน ้าชลประทานประเภทที่ ๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต  
การยกเว้นการขออนุญาต และการอนุญาตให้ เป็นไป 
ตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
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 มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง  
ปลูกปักสิ่งใด ท้าการเพาะปลูก หรือท้าการประมง รุกล ้า  
กีดขวาง  หรื อ เป็ นอุ ปสรรคแก่ก าร ใ ช้ประโยชน์จ าก 
ทางน ้าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง คลองระบายน ้า  
หรือสิ่งที่สร้างขึ นเพื่อใช้ในการชลประทาน หรือกระท้าการ 
อันเป็นการกีดขวางทางน ้าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากอธิบดี 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต  
การยกเว้นการขออนุญาต และการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ 
อธิบดีประกาศก้าหนด 
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 มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี   
ถ้าการกระท้าความผิดนั นมีลักษณะเป็นการรุกล ้า กีดขวาง  
หรือเป็นอุปสรรคแก่การใช้ประโยชน์จากทางน ้าชลประทาน  
ชานคลอง สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชลประทาน  
นอกจาผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี แล้ว  
ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้าความผิดหรือบริวาร 
รื อถอนสิ่ งรุกล ้ า  กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคพ้นไปเสีย 
จากทางน ้าชลประทาน ชานคลอง สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการชลประทานภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค้าสั่ง 
 ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดหรือบริวารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน 
มีอ้านาจดังต่อไปนี  
 (๑) ปรับทางปกครองไม่เกินห้าพันบาทต่อวันจนกว่า 
จะมีการปฏิบัติตามค้าสั่งเจ้าพนักงาน 
 (๒) ด้าเนินการหรือจัดให้มีการรื อถอนสิ่ งรุกล ้า   
กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคดั งกล่ าวได้ เองโดยจะต้อง 
ปิดประกาศก้าหนดการรื อถอนไว้ในบริเวณนั นแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้ผู้กระท้าความผิดหรือบริวารร่วมกัน 
เสียค่าใ ช้จ่ ายในการนั น เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่ าตนมิ ได้ 
เป็นผู้กระท้าหรือมีส่วนร่วมในการกระท้าที่เป็นการฝ่าฝนืกฎหมาย 
 ในการด้าเนินการรื อถอนสิ่งรุกล ้า กีดขวาง หรือ 
เ ป็ นอุ ปสรรคต ามวรรคสอง  เมื่ อ เ จ้ าพนั ก ง าน ไ ด้ ใ ช้ 
ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว ผู้กระท้าความผิด 
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานไม่ได้ 
 
 
 
 

เห็นด้วย แต่เห็นควรปรับปรุงแก้ไข / เพิ่มเติมบาง
มาตรา เช่น 1.เห็นด้วย รัดกุม ชัดเจน 2. เห็นด้วย  
แต่เห็นควรปรับปรุงแก้ไข  เ ช่น มาตรา ๔๒ ค้าว่า  
เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่ง... ข้อเสนอ ควรระบุให้ชัดเจนว่า 
เป็นอ้านาจของใคร เช่น ผส.ชป. หรือ ผคบ. หรือ ผคป. 
 หรือ  นายช่างชลประทาน  หรือ เจ้ าหน้าที่ ของ 
กรมชลประทานที่ได้รับมอบหมาย  

 

ในกรณีที่มีผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี   
ถ้าการกระท้าความผิดนั นมีลักษณะเป็นการรุกล ้า กีดขวาง  
หรือเป็นอุปสรรคแก่การใช้ประโยชน์จากทางน ้าชลประทาน  
ชานคลอง สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชลประทาน  
นอกจากผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี แล้ว  
ให้ เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่ ง ให้ผู้ กระท้าความผิด 
หรือบริวารรื อถอนสิ่งรุกล ้า กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรค 
พ้นไปเสียจากทางน ้าชลประทาน ชานคลอง สิ่งก่อสร้าง 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชลประทานภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค้าสั่ง โดยมิได้ก้าหนดให้เป็นอ้านาจ 
ของเจ้าพนักงานในต้าแหน่งหน้าท่ีใด แต่สามารถแต่งตั ง 
ได้โดยร่างกฎหมายมาตรา ๔๙ วรรคสอง ได้ให้อ้านาจ 
อธิบดีประกาศก้าหนดให้เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในเรื่องใดจะมีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
นี   
ในขอบเขตเพียงใดเป็นไปตามที่อธิบดีก้าหนด ซึ่งจะได้ 
มีการก้าหนดต่อไป 
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 มาตรา ๔๓ ในกรณีต้นไม้ในที่ดินของผู้ ใดรุกล ้าหรือ 
ท้าให้เสียหายแก่ทางน ้าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง  
ค ล อ ง ร ะ บ า ย น ้ า  สิ่ ง ที่ ส ร้ า ง ขึ น ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ 
ในการชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองที่ดินนั นตัดหรือน้าต้นไม้นั นไปให้พ้นจาก 
การรุกล ้าหรือท้าให้เสียหายได้ หากผู้นั นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามค้าสั่ง ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งให้เจ้าพนักงานด้าเนินการแทน  
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ นให้ผู้นั น 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

  

 มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้ผู้ใดน้าหรือปล่อยสัตว์ตามประเภท 
และจ้านวนที่เจ้าพนักงานก้าหนดลงไปในทางน ้าชลประทาน  
หรือเหยียบย่้าคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งก่อสร้าง  
อันเกี่ยวกับการชลประทานในบริเวณที่กรมชลประทาน 
ได้ประกาศไว้ 
 เพื่ อประโยชน์ ในการด้ า เนินการตามมาตรานี   
ให้เจ้าพนักงานปิดประกาศประเภทและจ้านวนของสัตว์ไว้ 
ในบริเวณที่ห้าม 
 

  

 มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช  
เถ้าถ่าน สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอ่ืนใดลงในทางน ้าชลประทาน 
 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน ้าเสีย สารเคมี หรือสิ่งใดลงใน 
ทางน ้าชลประทานหรือลงในแหล่งน ้าอื่นหรือที่ดินที่อาจ 
มี ผ ลกระทบต่ อปริ ม าณหรื อคุณภาพของน ้ า ใ นทา ง 
น ้าชลประทาน และเมื่อกรมชลประทานได้ด้าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงความเสียหายที่เกิดขึ นแก่น ้าในทางน ้าชลประทาน 
แล้ว ให้กรมชลประทานเรียกค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 
จากผู้กระท้าความผิด 
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 มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการ ดังต่อไปนี  
 (๑) กีดขวางหรือท้าให้แนวทางหรือเขตที่ดินที่ใช้ 
ในการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษาการชลประทานที่ได้ส้ารวจไว้  
หรื อ หมุ ดห มา ยแ สด ง เ ขต ที่ ดิ นที่ ใ ช้ ใ น ก า รก่ อส ร้ า ง 
และการบ้ารุงรักษาการชลประทานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย 
 (๒) ปิดหรือเปิดประตูน ้า เขื่อนระบาย ประตูระบาย  
ท่อน ้า ท่อเช่ือม สะพาน ทางน ้า หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ 
ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  
หรือใช้เรือ แพ หรือยานพาหนะอื่นที่เจ้าพนักงานประกาศ 
ห้ามในบริเวณท้านบหรือประตูระบาย 
 (๓) ท้าให้เสียหายแก่คันคลอง ชานคลอง หมุดระดับ 
หลักฐาน คลองส่งน ้า คลองระบายน ้า คูส่งน ้า ท่อส่งน ้า  
หรือสิ่งท่ีสร้างขึ นเพื่อใช้แก่การชลประทาน 
 (๔) ท้าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรื อถอนบรรดา 
สิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน 
 

 

  

 มาตรา ๔๗ ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนด 
เครื่องมือและวิธีการจับสัตว์น ้า ตลอดจนเขตห้ามจับสัตว์น ้า 
ในทางน ้าชลประทานเพื่อป้องกันความเสียหายแก่การชลประทาน 
 
 

  

 มาตรา ๔๘ ให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน มีหน้าที่ 
ดูแลรักษาคันคลองและทางน ้าชลประทานอันอยู่ในเขตท้องที่ 
หรือเขตพื นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
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หมวด ๗ 

เจ้าพนักงาน 
   

 
 มาตรา ๔๙ ในเขตชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจหน้าที่ 
ด้ า เนิ นการ เกี่ ย วกั บการชลประทานตามบทบัญญั ติ 
แห่งพระราชบัญญัตินี  เก็บค่าชลประทานและค่าบ้ารุ ง 
ทางน ้าชลประทาน มีค้าสั่งอนุญาต หรือสั่งให้บุคคลใดปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี  
 เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใด 
จะมีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี ในขอบเขต 
เพียงใดให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

 

  

 มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานแสดงบัตร 
ประจ้าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ้าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 

  

หมวด ๘ 
บทก้าหนดโทษ 

   
 
 มาตรา ๕๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ หรือฝ่าฝืน 
มาตรา ๔๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
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ตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา ๑๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
 

 

  

 มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ก้าหนด 
ตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือค้าสั่งตามมาตรา ๓๕ หรือฝ่าฝืน 
มาตรา ๔๐ หรือค้าสั่งตามมาตรา ๔๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๕  
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ (๑) หรือ (๒) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจ้าคุก 
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (๒) เป็นเหตุให้ เกิด 
ความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั งจ้าทั งปรับ  
 
 
 

  

 มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๖ (๓)  
หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 
 
 

  

 มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าพันบาท 
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 มาตรา ๕๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ที่มีโทษ 
ปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ้าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่อธิบดีแต่งตั ง 
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พนักงานอัยการ  
และพนักงานสอบสวน มีอ้านาจเปรียบเทียบได้  
 เมื่อผู้กระท้าความผิดได้ช้าระค่าปรับตามจ้านวน 
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ก้าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดี เลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
 
 

 

  

บทเฉพาะกาล 
   

 
 มาตรา ๕๗ บรรดาทางน ้าชลประทานและการก้าหนด 
ประเภทของทางน ้าชลประทานที่ ได้ประกาศก้าหนดไว้ 
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ให้ถือว่าเป็นทางน ้าชลประทานและประเภททางน ้าชลประทาน 
ตามพระราชบัญญัตินี    
 ทางน ้ าชลประทานใดไม่ มี แผนที่ แสดงแนวเขต 
ทางน ้าชลประทาน ให้กรมชลประทานจัดท้าแผนที่แสดง 
แนวเขตทางน ้าชลประทานให้ครบถ้วนภายในห้าปีนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
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 มาตรา ๕๘ ทางน ้าชลประทานใดที่มีการเรียกเก็บ 
ค่าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้ยังคงมีการเรียกเก็บค่าชลประทาน 
ตามอัตราเดิมจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตรา 
ค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น ้าตามพระราชบัญญัตินี  

 
 

  

 มาตรา ๕๙ ให้นายช่างชลประทานและเจ้าพนักงาน 
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี   

 
 

  

 มาตรา ๖๐ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ และหนี สิน 
ของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตามพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ไปเป็นของกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี  

 
 
 

  

 มาตรา ๖๑ บรรดาใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ 
ตามพระราชบัญญัต ิการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุหรือถูกเพิกถอน 
 
 
 

 

  



ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาของกรมชลประทาน 
 มาตรา ๖๒  บรรดาค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขออนุญาต 
ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช  
๒๔๘๕ ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น 
ค้ า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ค้ า ข อ อ นุ ญ า ต ที่ ไ ด้ ยื่ น ไ ว้ 
ตามพระราชบัญญัตินี  และให้ด้าเนินการเกี่ยวกับค้าขอรับ 
ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ค้ า ข อ อ นุ ญ า ต ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ ไ ป 
ตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ค้าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  
๑๓ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

  

 มาตรา ๖๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ  
หรือค้าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุ ท ธศั ก ร าช  ๒ ๔ ๘ ๕  ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที่ 
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี  
ใช้บังคับ ทั งนี  ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี  
ใช้บังคับ 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 
 

  

 


