
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติ 
รักษาคลอง ศก ๑๒๑๑ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู(หัว ให%ประกาศให%
ทราบท่ัวกันว(า การเพาะปลูกก็ดี การค%าขายไปมาก็ดี ในพระราชอาณาเขตน้ี ทางนํ้าลําคลองเป0น
สําคัญ และในเวลาน้ีคลองก็มีอยู(แล%วเป0นอันมากแต(ชํารุดต้ืนเขินไปเสียโดยมาก เหตุเพราะยังมิได%
จัดการรักษาให%พอเพียง ทรงพระราชดําริจะบํารุงและรักษาคลองเก(าท่ีมีอยู(แล%ว และท่ีจะขุดข้ึนใหม(
ให%เรียบร%อยถาวร เพ่ือให%เป0นประโยชน5และสะดวกแก(ธุระของราษฎรย่ิงข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล%าฯ ให%ตราพระราชบัญญัติไว%ดังน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ี ให%เรียกว(าพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร 

ศก ๑๒๑ 
 
มาตรา ๒๒  เม่ือจะใช%พระราชบัญญัติน้ีสําหรับคลองใดจะได%ประกาศโดยพระราช

กฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  เม่ือได%ใช%พระราชบัญญัติน้ีในคลองใดแล%ว ให%ยกเลิกพระราชกําหนด

กฎหมายเดิมท่ีขัดกับพระราชบัญญัติน้ีเสีย มิให%ใช%ในคลองน้ันสืบไป 
 
มาตรา ๔  ให%เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจท่ีจะต้ังเจ%าพนักงานสําหรับ

รักษาคลองตามพระราชบัญญัติน้ีได% 
 
มาตรา ๕  ถ%าเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นว(าคลองใดสมควรจะมีถนนหลวง

ริมคลองเพ่ือให%มหาชนสัญจรไปมา หรือเพ่ือเป0นทางโยงเรือได%โดยสะดวกฝ<=งละเท(าใด ให%เสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจท่ีจะยกเว%นท่ีริมคลองน้ันแต(ฝ<=งเดียวก็ดี หรือท้ัง ๒ ฝ<=งก็ดี ไว%เป0นถนน
หลวงได%ตามเห็นสมควร จะกําหนดเน้ือท่ียืนข้ึนไปเท(าใด ถ%าและท่ีท่ีต%องการตามความในมาตราน้ีเป0น
ท่ีมีเจ%าของถือกรรมสิทธ์ิโดยชอบด%วยกฎหมายอยู(ก(อนแล%ว ก็ให%เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมี
อํานาจท่ีจะจัดซื้อท่ีน้ันได%อย(างซื้อท่ีทําการหลวง เช(น ท่ีทําการรถไฟ เป0นต%น 

 
มาตรา ๖  ถ%าหากว(าสามารถจะทําได%อย(างอ่ืนแล%ว ห%ามมิให%ผู%หน่ึงผู%ใดเอาหยากเย่ือ 

ฝุCนฝอยหรือสิ่งโสโครกเทท้ิงในคลอง และห%ามมิให%เทท้ิงสิ่งของดังกล(าวมาแล%วลงในทางนํ้าลําคู ซึ่ง
เลื่อนไหลมาลงคลองได% ถ%าผู%ใดกระทําผิดต(อมาตราน้ี ให%ปรับผู%น้ันไม(เกิน ๒๐ บาท หรือจําคุกไม(เกิน
เดือนหน่ึง หรือท้ังปรับและจําท้ังสองสถาน 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๙/ตอนท่ี -/หน%า ๕๘๑/๑๙ ตุลาคม ๑๒๑ 
๒ มาตรา ๒ แก%ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๗  การท่ีจะพาสัตว5พาหนะ คือ ช%าง, ม%า, โค, กระบือ, ข%ามคลองน้ัน ให%ข้ึน
ลงได%ท่ีท(าซึ่งกําหนดไว%ให%เป0นท่ีสําหรับข%ามสัตว5พาหนะ ห%ามมิให%ผู%หน่ึงผู%ใดพาสัตว5พาหนะข้ึนลงใน
คลองนอกจากท(าข%ามเป0นอันขาด ถ%าผู%ใดกระทําผิดต(อมาตราน้ี ผู%น้ันมีโทษ ให%ปรับผู%น้ันรายตัวสัตว5
พาหนะ เป0นเงินไม(เกินตัวละ ๑๐ บาท 

 
มาตรา ๘  ถ%าผู%หน่ึงผู%ใดละเลยปล(อยให%สัตว5พาหนะมาทําแปลงในถนนหลวง ให%ปรับ

ผู%น้ัน ๆ รายตัวสัตว5 เป0นเงินไม(เกินตัวละ ๑ บาท 
 
มาตรา ๙  ห%ามมิให%ผู%หน่ึงผู%ใดกระทําให%คลองและฝ<=งคลอง หรือถนนหลวงเสียไป

ด%วยประการใด ๆ ถ%าผู%ใดกระทําผิดต(อมาตราน้ี ให%ปรับผู%น้ันไม(เกิน ๒๐ บาท หรือจําคุกไม(เกินเดือน
หน่ึง หรือท้ังปรับและจําด%วยท้ังสองสถาน และต%องทําสิ่งซึ่งเสียหายให%คืนดีด%วยอีกโสด ๑ 

 
มาตรา ๑๐  ถ%าคลองใดได%จัดการซ(อมแซมและรักษาให%เป0นการสะดวกแก(การไปมา

ของมหาชนแล%ว ให%เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจท่ีจะต้ังกฎข%อบังคับกําหนดพิกัดอัตราเก็บ
ค(ารักษาคลองน้ัน ๆ จากเรือแพท่ีอาศัยไปมาในคลองน้ันได%ตามเห็นสมควร และให%มีอํานาจท่ีจะเลิก
หรือจะเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราน้ันเม่ือใดอย(างใดได%ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑  ให%เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจท่ีจะต้ังกฎข%อบังคับในการท่ี

จะทําสะพานข%ามคลอง หรือสะพานท(านํ้าในคลอง และกําหนดขนาดแพท่ีจะล(องในคลอง และ
กําหนดให%จอดเรือแพในลําคลอง เพ่ืออย(าให%กีดขวางแก(การไปมาของมหาชนได% 

 
มาตรา ๑๒  ให%เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีอํานาจท่ีจะต้ังกฎข%อบังคับสําหรับ

รักษาการให%เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
บรรดากฎ ข%อบังคับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่งได%รับพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตต้ังข้ึนประกอบกับพระราชบัญญัติน้ี เม่ือได%ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล%ว ให%ใช%ได%
เหมือนเป0นส(วนหน่ึงแห(งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๓๓  ให%เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการและเสนาบดีกระทรวงคมนาคมเป0น

เจ%าหน%าท่ีรักษาและจัดการให%เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศมา ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร5 ศก ๑๒๑ เป0นวันท่ี ๑๒๓๙๐ ใน

รัชกาลป<จจุบันน้ี 

                                                 
๓ มาตรา ๑๓ แก%ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ประกาศเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑๔ 
 
พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภคินี/แก%ไข 
๒๒/๒/๒๕๔๕ 

วศิน/แก%ไข 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
คณิตา/ปรับปรุง 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

วิชพงษ5/ตรวจ 
๒๖ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๖ 

 
กองกฎหมายไทย 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๓๐/-/หน%า ๔๙๗/๒๙ มีนาคม ๒๔๕๖ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๕๘/-/หน%า ๓๔/๓ มกราคม ๒๔๘๔ 


