
 

พระราชบัญญัติ 

รักษาคลองประปา 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษาคลองประปา 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คลองประปา” หมายความวา คลองที่การประปาใชเก็บน้ําและสงน้ําที่ไดมาจากแหลง 

น้ําดิบ คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา เพื่อใชในการผลิตน้ําประปาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปน 

คลองประปาตามมาตรา ๕ 

“แหลงน้ําดิบ” หมายความวา แหลงน้ําที่นําน้ํามาใชในการผลิตน้ําประปาของการประปา 

“คลองรับน้ํา” หมายความวา คลองที่ใชรับน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบเขาสูคลองขังน้ําหรือ 

คลองประปา 

“คลองขังน้ํา” หมายความวา คลองหรือที่ที่ใชเก็บน้ําดิบสําหรับสงเขาคลองประปา 

“เขตหวงหาม” หมายความวา เขตของคลองขังน้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปน 

 

 

 

 



 

-๒-

เขตหวงหามตามมาตรา ๕ 

“คันคลอง” หมายความวา มูลดินที่ถมขึ้นหรือส่ิงที่ทําขึ้นเปนคันยาวไปตามแนวคลอง 

ประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 

“ทอสงน้ําดิบ” หมายความวา ทอสงน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปาของการประปา 

รวมทั้งทออื่นใดซึ่งสงน้ําดิบจากคลองประปาลอดใตคลองอื่นที่มิใชคลองประปา 

“ทอผานคลอง” หมายความวา ทอสงน้ําจากคลองอื่นหรือแหลงน้ําอื่นที่ฝงลอดใตคลอง 

ประปา 

“การประปา” หมายความวา การประปานครหลวงตามกฎหมายวาดวยการประปา 

นครหลวง หรือการประปาสวนภูมิภาคตามกฎหมายวาดวยการประปาสวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่ดําเนินกิจการการประปา แลวแตกรณี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕ การกําหนดบริเวณใดเปนคลองประปา คลองรับน้ํา คลองขังน้ํา และการ 

กําหนดเขตคลองดังกลาวหรือเขตหวงหามตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

การเปลี่ยนแปลงบริเวณคลอง เขตคลองหรือเขตหวงหาม หรือการยกเลิกคลองหรือเขต 

คลองหรือเขตหวงหามที่ไดประกาศกําหนดไว รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖ ใหการประปาจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตคลอง 

ประปาและเขตหวงหามไวใหเห็นไดโดยชัดเจน 

 

มาตรา ๗ ผูใดประสงคจะขออนุญาตเพื่อกระทําการตามที่มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐ ไดบัญญัติหามไวใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ในเขตการประปานครหลวงตามกฎหมายวาดวยการประปานครหลวงและในเขต 

คลองประปา คลองรับน้ํา คลองขังน้ํา และเขตหวงหามในจังหวัดปทุมธานี ตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยให 

ยื่นคําขอตอการประปานครหลวง 

(๒) ในเขตการประปาสวนภูมิภาคตามกฎหมายวาดวยการประปาสวนภูมิภาค ใหยื่นตอ 

การประปาสวนภูมิภาค 

(๓) ในเขตการประปาซึ่งดําเนินกิจการโดยหนวยงานอื่นของรัฐ ใหยื่นคําขอตอหนวยงาน 

นั้น ๆ 

การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อดําเนินการดังกลาวตาม 

วรรคหนึ่งในเขตการประปาใด ใหเปนไปตามขอบังคับของการประปาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี 

 

มาตรา ๘ หามมิใหผูใดชักน้ําหรือวิดน้ําในคลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 

โดยใชเครื่องสูบน้ํา ระหัด แครง โชงโลง หรือเครื่องมืออื่นใดอันมีลักษณะเดียวกัน หรือทําใหน้ําในคลอง 

ดังกลาวรั่วไหล เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาตามมาตรา ๗ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 
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ที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการตักน้ําไปใชเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือน 

 

มาตรา ๙ หามมิใหผูใดขุดหรือขยายคลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา สราง 

ทํานบหรือปลูกสรางสิ่งกอสรางอื่นใดลงในเขตคลองดังกลาว เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการ 

ประปาตามมาตรา ๗ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากการประปาตามมาตรา ๗ ใหปลูกสรางสิ่งกอสรางในบริเวณ 

คลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา และใหส่ิงกอสรางดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

 

มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดเดินเรือในคลองประปา คลองรับน้ําหรือเขตหวงหาม เวนแต 

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาตามมาตรา ๗ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 

นั้น 

 

มาตรา ๑๑ หามมิใหผูใดใชถอค้ํา หรือจอดเรือในบริเวณที่มีปายหรอืเครื่องหมายของ 

การประปาแสดงวาเปนบริเวณที่ฝงทอสงน้ําดิบ 

 

มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดทําลายหรือทําใหเสียหายแกส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) คันคลอง 

(๒) ประตูน้ํา ทํานบหรือเขื่อนของการประปา 

(๓) ทอสงน้ําดิบ หรือทอผานคลอง 

(๔) สะพานขามคลองประปา สะพานขามคลองรับน้ํา หรือสะพานขามคลองขังน้ํา 

 

มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดนําหรือปลอยสัตวใด ๆ ลงไปในคลองประปา คลองรับน้ํา 

หรือเขตหวงหาม 

 

มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ หรือระบายหรือทําใหน้ําโสโครกลงไปใน 

คลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 

 

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดทิ้งซากสัตว ขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลลงในเขตคลองประปา 

คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 

 

มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดซักผา ลางสิ่งหนึ่งส่ิงใดหรืออาบน้ําในเขตคลองประปา 

 

 

มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดในคลองประปา คลองรับน้ํา 

หรือเขตหวงหาม 

 

มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดจับสัตวน้ํา 



 

-๔-

(๑) ในคลองประปา คลองรับน้ํา หรือเขตหวงหาม หรือ 

(๒) ในคลองขังน้ําซึ่งอยูนอกเขตหวงหาม โดยใชเครื่องมือที่ปกหรือดักไว อันเปนการ 

กีดขวางการปฏิบัติงานของการประปา 

 

มาตรา ๑๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ หรือ 

มาตรา ๑๕ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหกระทําการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่งหรอื 

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ 

หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหกระทําการตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไม 

เกินสองพันบาท 

 

มาตรา ๒๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหก 

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

มาตรา ๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ 

ใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    พลเอก ป. ติณสูลานนท 

          นายกรฐัมนตรี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการรักษาคลอง 

ประปาซึ่งไดตราขึ้นไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๖ มีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันซึ่งได 

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก ทําใหเกิดความไมสะดวกแกการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ไดมีการ 

จัดตั้งการประปาสวนภูมิภาคแยกตางหากจากการประปานครหลวงแลว ในการนี้สมควรปรับปรุง 

บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีการรักษาคลองประปาในเขตของการ 

ประปาสวนภูมิภาคในลักษณะเดียวกันกับคลองประปาในเขตของการประปานครหลวงดวย จึงจําเปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


