พระราชบัญญัติ
คันและคูน้ํา
พ.ศ. 2505
-----------------------------

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ใหไว ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2505
เปนปที่ 17 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคันและคูน้ํา
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราช โองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
และจะใหใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามวรรคกอน ใหมีแผนที่แสดงเขตบริเวณทองที่แนบทาย และใหประกาศ
ไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการของกํานันในทองที่นั้นดวย
*[รก.2505/29/435/27 มีนาคม 2505]

มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคันนาและคูน้ํา พุทธศักราช 2484
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"คัน" หมายความวา คันที่ทําดวยดินหรือวัสดุถาวรบนพื้นที่ดินตามลักษณะที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อกักหรือกั้นน้ําไวใชในการเพาะปลูก
"คูน้ํา" หมายความวา รองน้ําตามลักษณะที่อธิบดีกําหนดเพื่อชักน้ําเขาสูที่ดินและระบายน้ําออกจาก
ที่ดิน
"เจาของที่ดิน" หมายความวา ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งไมเปน
กรรมสิทธิ์ของผูอื่น
"ผูครอบครองที่ดิน" หมายความวา ผูเชา ผูอยู หรือผูทําการเพาะปลูกในที่ดินของผูอื่น
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมชลประทาน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 คันตองมีลักษณะมั่นคงและสามารถกักน้ําไวเหนือระดับพื้นดินไดไมต่ํากวายี่สิบเซนติเมตร
และไมสูงกวาสามสิบเซนติเมตร

มาตรา 6 เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 2 แลวใหเจาของที่ดินจัดทําคันรอบที่ดินภายใน
เขตแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่นั้น
ในกรณีที่การทําคันรอบที่ดินตามวรรคกอนไมเปนการเพียงพอ เจาของที่ดินจะตองจัดทําคันซอยเพิ่ม
ขึ้นเพื่อใหกักน้ําไวไดตามมาตรา 5
ในกรณีที่เจาของที่ดินหลายรายขอทําคันรอบที่ดินรวมกันโดยไมเปนไปตามแนวเขตรอบที่ดินแตละ
แปลง เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรจะสั่งอนุญาตเปนหนังสือใหเจาของที่ดินจัดทําตามนั้นก็ได
มาตรา 7 เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 2 และพระราชบัญญัตินี้ไดใชบังคับในทองที่
ใดครบหนึ่งปแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาเจาของที่ดินจะจัดทําคันใดไมแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาสองป หรือเมื่อ
พนกําหนดระยะเวลาสองปแลวการจัดทําคันใดยังไมแลวเสร็จ อธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํา
คันนั้นเสียเอง ในการนี้เจาของที่ดินตองชดใชคาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําคันนั้น
มาตรา 8 เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 2 แลวใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการ
สํารวจที่ดินภายในเขตแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาเพื่อประโยชนในการวางผังและกําหนดลักษณะคูน้ํา
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการสํารวจที่ดินแลวทั้งหมดหรือบางสวน ใหอธิบดีกําหนดผังและ
ลักษณะคูน้ําสําหรับที่ดินที่ไดสํารวจแลวนั้นและประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการของกํานันในทองที่นั้น
ผังและลักษณะคูน้ําซึ่งไดประกาศตามวรรคสอง อธิบดีจะประกาศแกไขก็ไดตามความจําเปนและสมควร
มาตรา 9 เมื่อไดมีประกาศผังและลักษณะคูน้ําตามมาตรา 8 วรรคสองแลว ใหเจาของที่ดินจัดทําคูน้ํา
ตามผังและลักษณะที่ประกาศนั้นใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศ
มาตรา 10 เมื่อไดมีประกาศแกไขผังหรือลักษณะคูน้ําตามมาตรา 8 วรรคทาย เจาของที่ดินซึ่งยัง
ไมไดลงมือจัดทําคูน้ําตองจัดทําคูน้ําใหเปนไปตามผังและลักษณะที่ไดประกาศแกไขใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่
ไดมีประกาศแกไข
ในกรณีที่เจาของที่ดินจัดทําคูน้ําไปแลวบางสวนกอนวันที่ไดมีประกาศแกไข เจาของที่ดินตองจัดทํา
คูน้ําสวนที่เหลือใหเปนไปตามผังและลักษณะที่ไดประกาศแกไขใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่ไดมีประกาศแกไข
ในกรณีที่เจาของที่ดินจัดทําคูน้ําไปแลวทั้งหมดหรือบางสวนกอนวันที่ไดมีประกาศแกไข ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจจัดทําคูน้ําที่เจาของที่ดินไดจัดทําไปแลวนั้นเสียเองเพื่อใหเปนไปตามผังและลักษณะที่ไดประกาศแกไข
มาตรา 11 เมื่อไดประกาศผังและลักษณะคูน้ําตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือวรรคสาม ครบหนึ่งปแลว
ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาเจาของที่ดินจัดทําคูน้ําใดจะไมแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาสองป หรือเมื่อพนกําหนดระยะ
เวลาสองปแลว เจาของที่ดินยังจัดทําคูน้ําใดไมแลวเสร็จ อธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงาน เจาหนาที่จัดทําคูน้ํานั้นเสียเอง
ในการนี้เจาของที่ดินตองชดใชคาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําคูน้ํานั้น
มาตรา 12 เพื่อประโยชนในการแบงปนน้ําโดยทั่วถึงกัน อธิบดีมีอํานาจกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่
จัดทําประตูกักน้ําหรือสิ่งอื่นที่ใชในการบังคับน้ําในคูน้ํา โดยใหเจาของที่ดินที่รับประโยชนจากการนั้นออกหรือรวมกัน
ออกคาใชจายในการจัดทําตามสวนเนื้อที่ดินของตน
ในการจัดทําประตูกักน้ําหรือสิ่งอื่นที่ใชในการบังคับน้ําตามวรรคกอน เจาของที่ดินจะจัดทําหรือรวม
กันจัดทําตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด โดยออกคาใชจายเองก็ได
มาตรา 13 เพื่อใหการจัดทําคูน้ําสําเร็จตามจุดประสงคในการใชน้ําของโครงการชลประทานเร็วยิ่งขึ้น
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําคูน้ําตามผังและลักษณะที่ไดประกาศไวเสียเอง
เมื่ออธิบดีกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําคูน้ําในทองที่ใด ใหอธิบดีประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ
และที่ทําการของกํานันในทองที่นั้น

มาตรา 14 เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองบํารุงรักษาคัน คูน้ํา และประตูกักน้ํา หรือสิ่งอื่น
ที่ใชในการบังคับน้ําในที่ดินที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครองใหคงอยูในสภาพที่ใชการไดดี โดยเฉพาะคูน้ําตองขุดลอก
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ถาเจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินละเลยไมปฏิบัติการตามวรรคกอน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจจัดทําเสียเอง ในการนี้เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองชดใชคาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทํา
นั้น
มาตรา 15 หามมิใหเจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินเจาะคัน ปดกั้นคูน้ํา เปดหรือปดประตูกักน้ํา
หรือสิ่งอื่นที่ใชในการบังคับน้ํา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติการตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 16 หามมิใหผูใดทําใหคัน คูน้ํา ประตูกักน้ําหรือสิ่งอื่นที่ใชในการบังคับน้ําเกิดขัดของหรือไม
สะดวกในการบังคับน้ํา
มาตรา 17 ในการดําเนินการตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 หรือมาตรา 14
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินที่เกี่ยวของในเวลาอันสมควร
เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินการตาม
วรรคกอน
มาตรา 18 ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 19 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแตงตั้งนายตรวจหนึ่งคนสําหรับบริเวณที่ดินไมเกินหนึ่งพันไร
นายตรวจตองเปนเจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินในบริเวณนั้น
มาตรา 20 นายตรวจเปนผูชวยพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่พนักงานเจาหนาที่มอบหมายเปนหนังสือ
เจาของที่ดินและผูครอบครองที่ดินตองใหความสะดวกแกนายตรวจในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคกอน
มาตรา 21 นายตรวจพนจากหนาที่เมื่อครบกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เวนแตพนักงาน เจาหนาที่จะไดเพิกถอนการแตงตั้งเสียกอนกําหนดดังกลาว
ผูพนจากหนาที่นายตรวจอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 22 นายตรวจอาจไดรับคาปวยการตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูใดฝาฝนมาตรา 6 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 24 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 25 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 26 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 27 ผูใดฝาฝนมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 20 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งรอยบาท
มาตรา 28 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคันนาและคูนา พุทธศักราช 2484 ไมมีผลตามเจตนา
ที่ตรากฎหมายนั้นขึ้นไว เพราะในปจจุบันนี้การเกษตรกรรมบางทองที่ไมไดทํานาอยางเดียว แตมีทั้งการทําไรและการทํานาในทุงเดียวกันใน
เวลาเดียวกัน ฉะนั้น จึงจําเปนที่จะตองตราพระราชบัญญัติคันและคูน้ําขึ้นใหม แทนพระราชบัญญัติคันนาและคูนาที่จะยกเลิกไป

