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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 ิ
คันและคูน้าํ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

   
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคันและคูน้ํา 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป และจะใหใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามวรรคกอน ใหมีแผนที่แสดงเขตบริเวณทองที่แนบ

ทาย และใหประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการของกํานันในทองที่นั้นดวย 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคันนาและคูนา พุทธศักราช ๒๔๘๔  
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คัน” หมายความวา คันที่ทําดวยดินหรือวัสดุถาวรบนพื้นที่ดินตามลักษณะที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือกักหรือก้ันน้ําไวใชในการเพาะปลูก 
“คูน้ํา” หมายความวา รองน้ําตามลักษณะที่อธิบดีกําหนดเพื่อชักน้ําเขาสูที่ดิน

และระบายน้ําออกจากที่ดิน 
“เจาของที่ดิน” หมายความวา ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองใน

ที่ดินซึ่งไมเปนกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๔๓๕/๒๗ มีนาคม ๒๕๐๕ 



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 
 

“ผูครอบครองที่ดิน” หมายความวา ผูเชา ผูอยู หรือผูทําการเพาะปลูกในที่ดิน
ของผูอ่ืน 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมชลประทาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  คันตองมีลักษณะมั่นคงและสามารถกักน้ําไวเหนือระดับพื้นดินไดไม

ต่ํากวาย่ีสิบเซนติเมตร และไมสูงกวาสามสิบเซนติเมตร 
 
มาตรา ๖  เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒ แลว ใหเจาของที่ดิน

จัดทําคันรอบที่ดินภายในเขตแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่นั้น 

ในกรณีที่การทําคันรอบที่ดินตามวรรคกอนไมเปนการเพียงพอ เจาของที่ดิน
จะตองจัดทําคันซอยเพิ่มขึ้นเพื่อใหกักน้ําไวไดตามมาตรา ๕ 

ในกรณีที่เจาของที่ดินหลายรายขอทําคันรอบที่ดินรวมกันโดยไมเปนไปตามแนว
เขตรอบที่ดินแตละแปลง เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรจะสั่งอนุญาตเปนหนังสือใหเจาของ
ที่ดินจัดทําตามนั้นก็ได 

 
มาตรา ๗  เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒ และพระราชบัญญัตินี้

ไดใชบังคับในทองที่ใดครบหนึ่งปแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาเจาของที่ดินจะจัดทําคันใดไมแลว
เสร็จตามกําหนดระยะเวลาสองป หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปแลวการจัดทําคันใดยังไม
แลวเสร็จ อธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําคันนั้นเสียเอง ในการนี้เจาของ
ที่ดินตองชดใชคาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําคันนั้น 

 
มาตรา ๘  เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒ แลว ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจทําการสํารวจที่ดินภายในเขตแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาเพ่ือประโยชนในการ
วางผังและกําหนดลักษณะคูน้ํา 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการสํารวจที่ดินแลวทั้งหมดหรือบางสวน ใหอธิบดี
กําหนดผังและลักษณะคูน้ําสําหรับที่ดินที่ไดสํารวจแลวนั้นและประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและที่
ทําการของกํานันในทองที่นั้น 

ผังและลักษณะคูน้ําซึ่งไดประกาศตามวรรคสอง อธิบดีจะประกาศแกไขก็ไดตาม
ความจําเปนและสมควร 

 
มาตรา ๙  เมื่อไดมีประกาศผังและลักษณะคูน้ําตามมาตรา ๘ วรรคสอง แลว ให

เจาของที่ดินจัดทําคูน้ําตามผังและลักษณะที่ประกาศนั้นใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวัน
ประกาศ 



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 
 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อไดมีประกาศแกไขผังหรือลักษณะคูน้ําตามมาตรา ๘ วรรคทาย 

เจาของที่ดินซึ่งยังไมไดลงมือจัดทําคูน้ําตองจัดทําคูน้ําใหเปนไปตามผังและลักษณะที่ไดประกาศ
แกไขใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่ไดมีประกาศแกไข 

ในกรณีที่เจาของที่ดินจัดทําคูน้ําไปแลวบางสวนกอนวันที่ไดมีประกาศแกไข 
เจาของที่ดินตองจัดทําคูน้ําสวนที่เหลือใหเปนไปตามผังและลักษณะที่ไดประกาศแกไขใหแลว
เสร็จภายในสองปนับแตวันที่ไดมีประกาศแกไข 

ในกรณีที่เจาของที่ดินจัดทําคูน้ําไปแลวทั้งหมดหรือบางสวนกอนวันที่ไดมี
ประกาศแกไข ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําคูน้ําที่เจาของที่ดินไดจัดทําไปแลวนั้นเสียเอง
เพ่ือใหเปนไปตามผังและลักษณะที่ไดประกาศแกไข 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อไดประกาศผังและลักษณะคูน้ําตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ

วรรคสาม ครบหนึ่งปแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาเจาของที่ดินจัดทําคูน้ําใดจะไมแลวเสร็จตาม
กําหนดระยะเวลาสองป หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปแลวเจาของที่ดินยังจัดทําคูน้ําใดไม
แลวเสร็จ อธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําคูน้ํานั้นเสียเอง ในการนี้เจาของที่ดินตอง
ชดใชคาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําคูน้ํานั้น 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการแบงปนน้ําโดยทั่วถึงกัน อธิบดีมีอํานาจ

กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําประตูกักน้ําหรือส่ิงอ่ืนที่ใชในการบังคับน้ําในคูน้ํา โดยให
เจาของที่ดินที่รับประโยชนจากการนั้นออกหรือรวมกันออกคาใชจายในการจัดทําตามสวนเนื้อ
ที่ดินของตน 

ในการจัดทําประตูกักน้ําหรือส่ิงอ่ืนที่ใชในการบังคับน้ําตามวรรคกอน เจาของ
ที่ดินจะจัดทําหรือรวมกันจัดทําตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด โดยออกคาใชจายเองก็ได 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือใหการจัดทําคูน้ําสําเร็จตามจุดประสงคในการใชน้ําของ

โครงการชลประทานเร็วยิ่งข้ึน อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่
จัดทําคูน้ําตามผังและลักษณะที่ไดประกาศไวเสียเอง 

เมื่ออธิบดีกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําคูน้ําในทองที่ใด ใหอธิบดีประกาศ
ไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการของกํานันในทองที่นั้น 

 
มาตรา ๑๔  เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองบํารุงรักษาคัน คูน้ําและ

ประตูกักน้ํา หรือส่ิงอ่ืนที่ใชในการบังคับน้ําในที่ดินที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครองใหคงอยูใน
สภาพที่ใชการไดดี โดยเฉพาะคูน้ําตองขุดลอกอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ถาเจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินละเลยไมปฏิบัติการตามวรรคกอน ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําเสียเอง ในการนี้เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองชดใช
คาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทํานั้น 

 



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 
 

มาตรา ๑๕  หามมิใหเจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินเจาะคัน ปดกั้นคูน้ํา 
เปดหรือปดประตูกักน้ําหรือส่ิงอ่ืนที่ใชในการบังคับน้ํา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
พนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที ่

 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดทําใหคัน คูน้ํา ประตูกักน้ําหรือส่ิงอ่ืนที่ใชในการบังคับ

น้ําเกิดขัดของหรือไมสะดวกในการบังคับน้ํา 
 
มาตรา ๑๗  ในการดําเนินการตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินที่เก่ียวของในเวลาอันสมควร 
เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ใน

การดําเนินการตามวรรคกอน 
 
มาตรา ๑๘  ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๙  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแตงตั้งนายตรวจหนึ่งคน สําหรับ

บริเวณที่ดินไมเกินหนึ่งพันไร 
นายตรวจตองเปนเจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินในบริเวณนั้น 
 
มาตรา ๒๐  นายตรวจเปนผูชวยพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจและหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่พนักงานเจาหนาที่มอบหมายเปนหนังสือ 
เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองใหความสะดวกแกนายตรวจในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคกอน 
 
มาตรา ๒๑  นายตรวจพนจากหนาที่เมื่อครบกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับ

แตงตั้ง เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะไดเพิกถอนการแตงตั้งเสียกอนกําหนดดังกลาว 
ผูพนจากหนาที่นายตรวจอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๒  นายตรวจอาจไดรับคาปวยการตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 
มาตรา ๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 ๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๐ วรรคสอง ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 
มาตรา ๒๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชต 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคันนาและ
คูนา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไมมีผลตามเจตนาที่ตรากฎหมายนั้นขึ้นไว เพราะในปจจุบันนี้การ
เกษตรกรรมบางทองที่ไมไดทํานาอยางเดียว แตมีทั้งการทําไรและการทํานาในทุงเดียวกันในเวลา
เดียวกันฉะนั้น  จึงจําเปนที่จะตองตราพระราชบัญญัติคันและคูน้ําข้ึนใหม แทนพระราชบัญญัติคัน
นาและคูนาที่จะยกเลิกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภคินี/แกไข 
๒๐/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

เนติมา / พัชรินทร จัดทาํ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
วาทินี/วนดิา/ปรับปรุง 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
วศิน/แกไข 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

 


