
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รักษาคลอง รัตนโกสนิทร ศก ๑๒๑๑ 

(พ.ศ. ๒๔๔๕) 
   

 
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหประกาศ

ใหทราบทั่วกันวา การเพาะปลูกก็ดี การคาขายไปมาก็ดี ในพระราชอาณาเขตนี้ ทางน้ําลําคลอง
เปนสําคัญ และในเวลานี้คลองก็มีอยูแลวเปนอันมากแตชํารุดตื้นเขินไปเสียโดยมาก เหตุเพราะยัง
มิไดจัดการรักษาใหพอเพียง ทรงพระราชดําริจะบํารุงและรักษาคลองเกาที่มีอยูแลว และท่ีจะขุด
ข้ึนใหมใหเรียบรอยถาวร เพ่ือใหเปนประโยชนและสะดวกแกธุระของราษฎรยิ่งข้ึน จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติไวดังนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวาพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร 

ศก ๑๒๑ 
 
มาตรา ๒๒  เมื่อจะใชพระราชบัญญัตินี้สําหรับคลองใดจะไดประกาศโดยพระราช

กฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  เมื่อไดใชพระราชบัญญัตินี้ในคลองใดแลว ใหยกเลิกพระราชกําหนด

กฎหมายเดิมที่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้เสีย มิใหใชคลองนั้นสืบไป 
 
มาตรา ๔  ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะตั้งเจาพนักงานสําหรับ

รักษาคลองตามพระราชบัญญัตินี้ได 
 
มาตรา ๕  ถาเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นวาคลองใดสมควรจะมีถนน

หลวงริมคลองเพื่อใหมหาชนสัญจรไปมา หรือเพ่ือเปนทางโยงเรือไดโดยสะดวกฝงละเทาใด ให
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะยกเวนที่ริมคลองนั้นแตฝงเดียวก็ดี หรือทั้ง ๒ ฝงก็ดี 
ไวเปนถนนหลวงไดตามเห็นสมควร จะกําหนดเนื้อที่ยืนข้ึนไปเทาใด ถาและที่ที่ตองการตามความ
ในมาตรานี้เปนที่มีเจาของถือกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนแลว ก็ใหเสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการมีอํานาจที่จะจัดซื้อที่นั้นไดอยางซื้อที่ทําการหลวง เชนที่ทําการรถไฟเปนตน 

 
มาตรา ๖  ถาหากวาสามารถจะทําไดอยางอ่ืนแลว หามมิใหผูหนึ่งผูใดเอา

หยากเยื่อฝุนฝอยหรือส่ิงโสโครกเททิ้งในคลอง และหามมิใหเททิ้งส่ิงของดังกลาวมาแลวลงในทาง
น้ําลําคู ซึ่งเล่ือนไหลมาลงคลองได ถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้ ใหปรับผูนั้นไมเกิน ๒๐ บาท 
หรือจําคุกไมเกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจําทั้งสองสถาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๕๘๑/๑๙ ตุลาคม ๒๔๔๕ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  การที่จะพาสัตวพาหนะ คือ ชาง มา โค กระบือขามคลองนั้น ใหข้ึนลง

ไดที่ทาซึ่งกําหนดไวใหเปนที่สําหรับขามสัตวพาหนะ หามมิใหผูหนึ่งผูใดพาสัตวพาหนะขึ้นลงใน
คลองนอกจากทาขามเปนอันขาด ถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้ผูนั้นมีโทษ ใหปรับผูนั้นรายตัวสตัว
พาหนะ เปนเงินไมเกินตัวละ ๑๐ บาท 

 
มาตรา ๘  ถาผูหนึ่งผูใดละเลยปลอยใหสัตวพาหนะมาทําแปลงในถนนหลวง ให

ปรับผูนั้น ๆ รายตัวสัตวเปนเงินไมเกินตัวละ ๑ บาท 
 
มาตรา ๙  หามมิใหผูหนึ่งผูใดกระทําใหคลองและฝงคลอง หรือถนนหลวงเสีย

ไปดวยประการใด ๆ ถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้ ใหปรับผูนั้นไมเกิน ๒๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน
เดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจําดวยทั้งสองสถาน และตองทําส่ิงซึ่งเสียหายใหคืนดีดวยอีกโสด ๑ 

 
มาตรา ๑๐  ถาคลองใดไดจัดการซอมแซม และรักษาใหเปนการสะดวกแกการ

ไปมาของมหาชนแลว ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับกําหนดพิกัด
อัตรา เก็บคารักษาคลองนั้น ๆ จากเรือแพที่อาศัยไปมาในคลองนั้นไดตามเห็นสมควร และใหมี
อํานาจที่จะเลิกหรือจะเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรานั้นเมื่อใดอยางใดไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑  ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับใน

การที่จะทําสะพานขามคลอง หรือสะพานทาน้ําในคลอง และกําหนดขนาดแพที่จะลองในคลอง 
และกําหนดใหจอดเรือแพในลําคลอง เพ่ืออยาใหกีดขวางแกการไปมาของมหาชนได 

 
มาตรา ๑๒  ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับ

สําหรับรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดากฎ ขอบังคับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่งไดรับพระราชทานพระ

บรมราชานุญาตตั้งข้ึนประกอบกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชไดเหมือนเปนสวนหนึ่งแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๓๓  ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการและเสนาบดีกระทรวงคมนาคม

เปนเจาหนาที่รักษาและจัดการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ เปนวันที่ ๑๒๓๙๐ ใน

รัชกาลปจจุบันนี ้

                                                 
๓ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑๔ 
 
พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภคินี/แกไข 
๒๒/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

วศิน/แกไข 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๐/-/หนา ๔๙๗/๒๙ มีนาคม ๒๔๕๖ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘/-/หนา ๓๔/๓ มกราคม ๒๔๘๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


