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พระราชบัญญตั ิ
รักษาคลองประปา 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษาคลองประปา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 

๒๕๒๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คลองประปา”  หมายความวา คลองที่การประปาใชเก็บน้ําและสงน้ําที่ไดมาจาก

แหลงน้ําดิบ คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา เพ่ือใชในการผลิตน้ําประปาตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนคลองประปาตามมาตรา ๕ 

“แหลงน้ําดิบ”  หมายความวา แหลงน้ําที่นําน้ํามาใชในการผลิตน้ําประปาของ
การประปา 

“คลองรับน้ํา”  หมายความวา คลองที่ใชรับน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบเขาสูคลองขัง
น้ําหรือคลองประปา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

“คลองขังน้ํา”  หมายความวา คลองหรือที่ที่ใชเก็บน้ําดิบสําหรับสงเขาคลอง
ประปา 

“เขตหวงหาม”  หมายความวา เขตของคลองขังน้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เปนเขตหวงหามตามมาตรา ๕ 

“คันคลอง”  หมายความวา มูลดินที่ถมขึ้นหรือส่ิงที่ทําข้ึนเปนคันยาวไปตามแนว
คลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 

“ทอสงน้ําดิบ”  หมายความวา ทอสงน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปาของการ
ประปารวมทั้งทออ่ืนใดซึ่งสงน้ําดิบจากคลองประปาลอดใตคลองอื่นที่มิใชคลองประปา 

“ทอผานคลอง”  หมายความวา ทอสงน้ําจากคลองอื่นหรือแหลงน้ําอ่ืนที่ฝงลอด
ใตคลองประปา 

“การประปา”  หมายความวา การประปานครหลวงตามกฎหมายวาดวยการ
ประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคตามกฎหมายวาดวยการประปาสวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินกิจการการประปา แลวแตกรณี 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การกําหนดบริเวณใดเปนคลองประปา คลองรับน้ํา คลองขังน้ํา และ

การกําหนดเขตคลองดังกลาวหรือเขตหวงหามตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การเปลี่ยนแปลงบริเวณคลอง เขตคลองหรือเขตหวงหาม หรือการยกเลิกคลอง
หรือเขตคลองหรือเขตหวงหามที่ไดประกาศกําหนดไว รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖  ใหการประปาจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขต

คลองประปาและเขตหวงหามไวใหเห็นไดโดยชัดเจน 
 
มาตรา ๗  ผูใดประสงคจะขออนุญาตเพื่อกระทําการตามที่มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐ ไดบัญญัติหามไวใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  ในเขตการประปานครหลวงตามกฎหมายวาดวยการประปานครหลวงและ

ในเขตคลองประปา คลองรับน้ํา คลองขังน้ํา และเขตหวงหามในจังหวัดปทุมธานี ตามที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยใหย่ืนคําขอตอการประปานครหลวง 

(๒)  ในเขตการประปาสวนภูมิภาคตามกฎหมายวาดวยการประปาสวนภูมิภาค 
ใหย่ืนตอการประปาสวนภูมิภาค 

(๓)  ในเขตการประปาซึ่งดําเนินกิจการโดยหนวยงานอื่นของรัฐ ใหย่ืนคําขอตอ
หนวยงานนั้นๆ 



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 
 

การขออนุญาต การอนุญาต และเง่ือนไขในการอนุญาต เพ่ือดําเนินการดังกลาว
ตามวรรคหนึ่งในเขตการประปาใด ใหเปนไปตามขอบังคับของการประปาตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘  หามมิใหผูใดชักน้ําหรือวิดน้ําในคลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลอง

ขังน้ํา โดยใชเครื่องสูบน้ํา ระหัด แครง โชงโลง หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดอันมีลักษณะเดียวกัน หรือทํา
ใหน้ําในคลองดังกลาวรั่วไหล เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาตามมาตรา ๗ และ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการตักน้ําไปใชเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
มาตรา ๙  หามมิใหผูใดขุดหรือขยายคลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 

สรางทํานบหรือปลูกสรางส่ิงกอสรางอ่ืนใดลงในเขตคลองดังกลาว เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากการประปาตามมาตรา ๗ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากการประปาตามมาตรา ๗ ใหปลูกสรางส่ิงกอสรางใน
บริเวณคลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา และใหส่ิงกอสรางดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
การประปา 

 
มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดเดินเรือในคลองประปา คลองรับน้ําหรือเขตหวงหาม 

เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาตามมาตรา ๗ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๑  หามมิใหผู ใดใชถอค้ํ า หรือจอดเรือในบริเวณที่มีปายหรือ

เครื่องหมายของการประปาแสดงวาเปนบริเวณที่ฝงทอสงน้ําดิบ 
 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดทําลายหรือทําใหเสียหายแกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑)  คันคลอง 
(๒)  ประตูน้ํา ทํานบหรือเข่ือนของการประปา 
(๓)  ทอสงน้ําดิบ หรือทอผานคลอง 
(๔)  สะพานขามคลองประปา สะพานขามคลองรับน้ํา หรือสะพานขามคลองขัง

น้ํา 
 
มาตรา ๑๓  หามมิใหผูใดนําหรือปลอยสัตวใดๆ ลงไปในคลองประปา คลองรับ

น้ํา หรือเขตหวงหาม 
 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งส่ิงใดๆ หรือระบายหรือทําใหน้ําโสโครกลง

ไปในคลองประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 



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  หามมิใหผูใดทิ้งซากสัตว ขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลลงในเขตคลอง

ประปา คลองรับน้ํา หรือคลองขังน้ํา 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดซักผา ลางส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรืออาบน้ําในเขตคลองประปา 
 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดในคลองประปา คลอง

รับน้ํา หรือเขตหวงหาม 
 
มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดจับสัตวน้ํา 
(๑)  ในคลองประปา คลองรับน้ํา หรือเขตหวงหาม หรือ 
(๒)  ในคลองขังน้ําซึ่งอยูนอกเขตหวงหาม โดยใชเครื่องมือที่ปกหรือดักไว อัน

เปนการกีดขวางการปฏิบัติงานของการประปา 
 
มาตรา ๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหกระทําการตามมาตรา ๘ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ หรือ

มาตรา ๑๘ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหกระทําการตามมาตรา ๑๐ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม

เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการรักษา
คลองประปาซึ่งไดตราขึ้นไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๖ มีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก ทําใหเกิดความไมสะดวกแกการปฏิบัติราชการ 
นอกจากนี้ไดมีการจัดตั้งการประปาสวนภูมิภาคแยกตางหากจากการประปานครหลวงแลว ในการ
นี้สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมทั้งใหมีการรักษาคลอง
ประปาในเขตของการประปาสวนภูมิภาคในลักษณะเดียวกันกับคลองประปาในเขตของการประปา
นครหลวงดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภสิิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
 


