คำอธิบำยสรุปสำระสำคัญ
พระรำชบัญญัติรักษำคลองประปำ พ.ศ. ๒๕๒๖
_______________
๑. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย
กฎหมายฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการรักษาคลอง
ประปา ทั้งในส่วนของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาซึ่งดาเนินกิจการโดย
หน่วยงานอื่นของรัฐ ตลอดจนกาหนดข้อห้าม ข้อปฏิบัติ และบทกาหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับการใช้คลอง
ประปาด้วย
๒. สรุปสำระสำคัญของกฎหมำย
๒.๑ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดบริเวณที่เป็นคลองประปา คลองรับน้า คลองขังน้า เขตคลอง
เขตหวงห้าม การเปลี่ยนแปลงบริเวณคลองหรือเขตคลองหรือเขตหวงห้าม การยกเลิกคลองหรือเขตคลองหรือ
เขตหวงห้าม โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๕)
๒.๒ ให้การประปาจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตคลองประปาและ
เขตหวงห้ามไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน (มาตรา ๖)
๒.๓ กาหนดวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อกระทาการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐ ได้บัญญัตหิ ้ามไว้ ดังนี้ (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)
เขตกำรประปำ
วิธีปฏิบัติ
(๑) เขตการประปานครหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการประปา ให้ยื่นคาขอต่อการประปานครหลวง
นครหลวง และเขตคลองประปา คลองรับน้า คลองขังน้า
และเขตหวงห้ามในจังหวัดปทุมธานี ตามที่รัฐมนตรีกาหนด
(๒) เขตการประปาส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการ
ให้ยื่นคาขอต่อการประปาส่วนภูมิภาค
ประปาส่วนภูมิภาค
(๓) เขตการประปาซึ่งดาเนินกิจการโดยหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ย่นื คาขอต่อหน่วยงานนั้น ๆ
ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาตในเขตการประปาใด ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของการประปาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี (มาตรา ๗ วรรคสอง)
๒.๔ กาหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการใช้คลองประปา ดังนี้
หลักเกณฑ์
ห้ามชักน้าหรือวิดน้าในคลอง
ประปา คลองรับน้า หรือคลองขัง
น้า โดยใช้เครื่องสูบน้า ระหัด
แครง โชงโลง หรือเครื่องมืออื่นใด
อันมีลักษณะเดียวกัน หรือทาให้

ข้อยกเว้น
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืน
- เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่
จากการประปาตามมาตรา ๗
เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้ง
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ปรับ
กาหนดในใบอนุญาตนั้น
- ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่
การตักน้าไปใช้เพื่อการอุปโภค

หลักเกณฑ์
น้าในคลองดังกล่าวรั่วไหล
(มาตรา ๘)
ห้ามขุดหรือขยายคลองประปา
คลองรับน้า หรือคลองขังน้า สร้าง
ทานบหรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง
อื่นใดลงในเขตคลองดังกล่าว
(มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)

ข้อยกเว้น
หรือบริโภคในครัวเรือน (มาตรา
๘ วรรคสอง)
- เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากการประปาตามมาตรา ๗
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในใบอนุญาตนั้น
- ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากการ
ประปาตามมาตรา ๗ ให้ปลูก
สร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณคลอง
ประปา คลองรับน้า หรือคลองขัง
น้า และให้สิ่งก่อสร้างดังกล่าวตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(มาตรา ๙ วรรคสอง)
ห้ามเดินเรือในคลองประปา คลอง - เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
รับน้า หรือเขตหวงห้าม (มาตรา จากการประปาตามมาตรา ๗
๑๐)
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในใบอนุญาตนั้น
ห้ามใช้ถ่อค้า หรือจอดเรือใน
บริเวณที่มีป้ายหรือเครื่องหมาย
ของการประปาแสดงว่าเป็น
บริเวณที่ฝังท่อส่งน้าดิบ (มาตรา
๑๑)
ห้ามทาลายหรือทาให้เสียหายแก่
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (มาตรา
๑๒)
(๑) คันคลอง
(๒) ประตูน้า ทานบหรือ
เขื่อนของการประปา
(๓) ท่อส่งน้าดิบ หรือท่อ
ผ่านคลอง
(๔) สะพานข้ามคลอง
ประปา สะพานข้ามคลองรับน้า
หรือสะพานข้ามคลองขังน้า
ห้ามนาหรือปล่อยสัตว์ใด ๆ ลงไป
ในคลองประปา คลองรับน้า หรือ
เขตหวงห้าม (มาตรา ๑๓)

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืน
จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์
ห้ามเทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ หรือระบาย
หรือทาให้น้าโสโครกลงไปในคลอง
ประปา คลองรับน้า หรือคลองขัง
น้า (มาตรา ๑๔)
ห้ามทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา
คลองรับน้า หรือคลองขังน้า
(มาตรา ๑๕)
ห้ามซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
อาบน้าในเขตคลองประปา
(มาตรา ๑๖)
ห้ามเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใด
ในคลองประปา คลองรับน้า หรือ
เขตหวงห้าม (มาตรา ๑๗)
ห้ามจับสัตว์น้า (มาตรา ๑๘)
(๑) ในคลองประปา คลอง
รับน้า หรือเขตหวงห้าม หรือ
(๒) ในคลองขังน้าซึ่งอยู่
นอกเขตหวงห้าม โดยใช้เครื่องมือ
ที่ปักหรือดักไว้ อันเป็นการกีด
ขวางการปฏิบัติงานของการ
ประปา

ข้อยกเว้น
-

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืน
จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

-

จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

-

ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

-

ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

-

ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

_______________

หมำยเหตุ – คาอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสาคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบท
กฎหมายเป็นสาคัญ

