
ร�างพระราชบัญญัติ 
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 (พ.ศ. ……..) 
                    

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ี ให�เรียกว�าพระราชบัญญัติ ………………………………………………. 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต� วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป-นต�นไป  
 
มาตรา ๓ ให�ยกเลิก 

  พระราชบัญญัติ รักษาคลอง ร.ศ.121 และกฎหมายเดิมท่ีขัดกับพระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา ๔ ให�รัฐมนตรีกระทรวง…………………………มีอํานาจท่ีจะตั้งเจ�าพนักงานสําหรับรักษา
คลองตามพระราชบัญญัตินี้ได�   

 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

คลอง หมายความว�า คลองแสนแสบ และทางนํ �าหรือลํานํ �าที�เกิดขึ �นเองหรือขุดเชื�อม

กบัแสนแสบ 

คลองแสนแสบ หมายความว�า ……………………………………………………………… 

"คุณภาพนํ้าในคลอง" หมายความว�า …………………………………………................. 

"มาตรฐานคุณภาพนํ้าในคลอง" หมายความว�า…………………………………………… 

ชุมชน หมายความว�า กลุ่มคนที�อาศยัอยู่ในละแวกเดียวกนั โดยมีการพึ�งพาอาศยัซึ�ง

กนัและกนับริเวณริมคลองแสนแสบ  

ชุมชนริมคลอง หมายความว�า …………………………………………… 

"กองทุน" หมายความว�า กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมชุมชน
ริมคลองแสนแสบ 

  



“สิ่งแวดล�อม” หมายความว�า................... 

"มลพิษ" หมายความว�า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก 
ตะกอน หรือสิ่งตกค�างจากสิ่งเหล�านั้น ที่ถูกปล�อยทิ้งจากแหล�ง กําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู�ในสิ่งแวดล�อม
ตามธรรมชาติ ซ่ึงก�อให�เกิดหรืออาจ ก�อให�เกิดผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อม หรือภาวะท่ีเป-นพิษภัย
อันตรายต�อ สุขภาพอนามัยของประชาชนได� และให�หมายความรวมถึง รังสี ความร�อน แสง เสียง กลิ่น 
ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล�อย ออกจากแหล�งกําเนิดมลพิษด�วย 

"มลพิษทางน้ํา" หมายความว�า อุจาระ หรือปEสสาวะ สิ่งโสโครก มูลฝอย หรือมี
กลิ่นเหม็น รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวI หรือที่อ่ืนลงในคลองแสนแสบ 

"แหล�งกําเนิดมลพิษ" หมายความว�า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
สิ่งก�อสร�าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเป-นแหล�งท่ีมาของมลพิษ 

"ของเสีย" หมายความว�า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร 
หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล�อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล�งกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกค�างจากสิ่งเหล�านั้น ท่ีอยู�ในสภาพของแข็ง ของ เหลวหรือกKาซ 
                                 "น้ําเสีย" หมายความว�า ของเสียท่ีอยู�ในสภาพเป-นของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปLMอนอยู�ในของเหลวนั้น 

"วัตถุอันตราย" หมายความว�า วัตถุระเบิดได� วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซIและวัตถุ
เปอรIออกไซดI วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให�เกิดโรค วัตถุ กัมมันตรังสี วัตถุที่ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร�อน วัตถุที่ก�อให�เกิดการระคายเคือง วัตถุอย�างอ่ืนไม�ว�าจะเป-นเคมีภัณฑI หรือ สิ่งอ่ืน
ใดที่อาจทําให�เกิดอันตรายแก�บุคคล สัตวI พืช ทรัพยI หรือสิ่งแวดล�อม 

"เหตุรําคาญ" หมายความว�า เหตุรําคาญตามกฎหมายว�าด�วยการ สาธารณสุข 

"โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความว�า โรงงานตามกฎหมายว�าด�วย โรงงาน 

"อาคาร" หมายความว�า อาคารตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม อาคาร 

"ยานพาหนะ" หมายความว�า ………………………………………………………………… 

"เจ�าพนักงานท�องถ่ิน" หมายความว�า …………………………………………………… 

"เจ�าพนักงานควบคุมมลพิษ" หมายความว�า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต�งตั้งให� ปฏิบัติการ
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

"พนักงานเจ�าหน�าที่" หมายความว�า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต�งตั้งให�มีอํานาจ หน�าที่



ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิน้ี 

"รัฐมนตรี" หมายความว�า รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

  มาตรา ๖  ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ�างถึงจึงหวัดหรือกําหนดให�เป-นอํานาจ
หน�าท่ีของผู�ว�าราชการจังหวัด และให�หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือเป-นอํานาจหน�าที่ของผู�ว�า
ราชการกรุงเทพมหานคร แล�วแต�กรณีด�วย  
  มาตรา ๗  เพื่อประโยชนIในการร�วมกันส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชน
ริมคลองแสนแสบ ชุมชนอาจมีสิทธิและหน�าที่ดังต�อไปน้ี  

(๑) การได�รับทราบข�อมูลและข�าวสารจากทางราชการในเร่ืองเก่ียวกับการส�งเสริม
พัฒนาคุณภาพชวีิตสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ เว�นแต�ข�อมูลหรือข�าวสารที่ทางราชการถือว�าเป-น
ความลับเก่ียวข�องกับการรักษาความม่ันคงแห�งชาติ หรือเป-นความลับเก่ียวกับสิทธิส�วนบุคคล สิทธิในทรัพยIสิน 
หรือสิทธิในทางการค�า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายการได�รับค�าชดใช�
ค�าเสียหาย หรือค�าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได�รับความเสียหายจากภยันตรายท่ีเกิดจากการแพร�กระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดท่ีริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยส�วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจการร�องเรียนกล�าวโทษผู�กระทําผิดต�อเจ�าพนักงานในกรณีที่ได�พบเห็นการกระทําใดๆ 
อันเป-นการละเมิด หรือฝRาฝLนกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษIทรัพยากรธรรมชาติการให�
ความร�วมมือและช�วยเหลือเจ�าพนักงานในการปฏิบัติหน�าที่ท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข�องกับการ
ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 

หมวด ๑ 
 คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 

 
มาตรา ๘  ให�มีคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลอง

แสนแสบ ประกอบด�วย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป-นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อมเป-นรองประธานคนท่ีหนึ่ง รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฝRายทรัพยากรน้ํ า ในแผ�นดิน เป-นรองประธานคนที่ สอง รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติอํานวยการเป-นกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฝRายทรัพยากรธรรมชาติ 
เป-นกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฝRายสิ่งแวดล�อมเป-นกรรมการ และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมไม�เกินแปดคนซ่ึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแต�งต้ังเป-น
กรรมการ ในจํานวนน้ีจะต�องมีผู�แทนภาคเอกชนร�วมอยู�ด�วยไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป-นกรรมการและเลขานุการ  

การแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�พิจารณาแต�งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู�ความเชี่ยวชาญ มี
ผลงานและประสบการณIท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริมและรักษาสิ่งแวดล�อม  

มาตรา ๙  คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ มีอํานาจและหน�าท่ีดังต�อไปนี้  

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริม
คลองแสนแสบ 



(๒) กําหนดมาตรฐานการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล�อมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ (หมวด ๓ การคุ�มครองสิ่งแวดล�อม) 

(๓) เสนอแนะให�มีการแก�ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการส�งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 

(๔) กํากับดูแลและเร�งรัดให� มีการออกกฎกระทรวง ข�อบังคับ ข�อบัญญัติท�องถ่ิน 
ประกาศ ระเบียบและคําสั่ง ที่จําเป-น เพื่อให�กฎหมายเก่ียวกับการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ  มีความเป-นระบบโดยสมบูรณI 

(๕) เสนอความเห็นต�อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว�าส�วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใด ฝRาฝLนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข�อบังคับเก่ียวกับการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบอันอาจทําให�เกิดความเสียหายอย�างร�ายแรง 

(๖) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสร�างความร�วมมือและประสานงานระหว�างส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล�อมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ 

(๗)   กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให�เป-นอํานาจ

หน�าท่ีของคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ  
มาตรา ๑๐  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้งมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสามปV แต�

อาจได�รับแต�งตั้งใหม�ได�เป-นระยะเวลาติดต�อกันไม�เกินอีกหน่ึงวาระ 
  ในกรณี ท่ี มีการแต�งตั้ งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพิ่ม ข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต�งตั้งไว�แล�วยังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง ให�ผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังให�เป-นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
ข้ึนอยู�ในตําแหน�ง เท�ากับวาระที่เหลืออยู�ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับแต�งต้ังไว�แล�ว 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามข�อ ๑๐ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี
แต�งต้ังพ�นจากตําแหน�งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป-นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป-นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต�เป-นโทษสําหรับความผิดที่ได�รับ

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) รัฐมนตรีให�ออก เพราะไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อเสียหรือมี

ส�วนได�เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก�อให�เกิดความเสียหายอย�างร�ายแรงต�อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 

ในกรณีที่กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อาจแต�งตั้งผู�อ่ืนเป-นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแทนได� และให�ผู�ที่ได�รับแต�งตั้ง
ให�ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

มาตรา ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของ
ชุมชนริมคลองแสนแสบ  ถ�าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�  ให�รองประธาน
กรรมการคนท่ีหน่ึงเป-นประธานในท่ีประชุม ถ�าประธานและรองประธานคนท่ีหนึ่งไม�มาประชุมหรือไม�อาจ



ปฏิบัติหน�าที่ได� ให�รองประธานกรรมการคนที่สองเป-นประธานในท่ีประชุมถ�าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการท้ังสองคนไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าที่ได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป-นประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชน
ริมคลองแสนแสบ  ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ิงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป-นองคI
ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให�ถือเสียงข�างมาก  กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป-นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ  อาจแต�งตั้งคณะกรรมการผู�ชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�าง
หน่ึงอย�างใดตามที่คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบจะมอบหมายก็ได�  

มาตรา ๑๕ ให�คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล�อมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบมีอํานาจเรียกให�ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน ส�งเอกสารการสํารวจหรือข�อมูลที่เก่ียวข�อง
ของโครงการและแผนงานของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคล  ท่ีมีผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบมาพิจารณา และอาจเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาชี้แจงด�วย หากเห็นว�า
โครงการและแผนงานใดอาจจะทําให�เกิดผลเสียหายร�ายแรงต�อคุณภาพส่ิงแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ ให�เสนอมาตรการแก�ไขต�อรัฐมนตรีต�อไป 

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหน�าที่ คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ คณะกรรมการผู�ชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให�
ข�อเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการได�เม่ือเห็นสมควร และอาจขอความร�วมมือจาก
บุคคลใด เพื่อให�ได�มาซ่ึงข�อเท็จจริงหรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใดๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ  
 

หมวด 2 การควบคุมมลพิษนํ้าในคลอง 
 

ส�วนท่ี 1 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง (ซ่ึงเกิดจากบุคคลประชาชนทั่วไป หรือ คนในชุมชน) 
 

มาตรา …. ห�ามมิให�ผู�หนึ่งผู�ใดเอาหยากเยื่อฝุRนฝอยหรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห�ามมิให�
เททิ้งสิ่งของดังกล�าวมาแล�วลงในทางน้ําลําคู ซ่ึงเลื่อนไหลมาลงคลองได� ผู� ใดฝRาฝLนมีความผิด 
…………………………………… 

มาตรา …. การที่จะพาสัตวIพาหนะ คือ ช�าง ม�า โค กระบือข�ามคลองนั้น ให�ข้ึนลงได�ที่ท�าซ่ึง
กําหนดไว�ให�เป-นที่สําหรับข�ามสัตวIพาหนะ ห�ามมิให�ผู�หนึ่งผู�ใดพาสัตวIพาหนะข้ึนลงในคลองนอกจากท�าข�าม
เป-นอันขาด ผู�ใดฝRาฝLนมีความผิด………………………………………….. 

 
ส�วนท่ี 2 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง (ซ่ึงเกิดจากผู�ประกอบการ หรือ โรงงาน) 
 (อ�างมาตรา 67 ใน รธน.ประกอบ) 
 
ส�วนท่ี 3 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง (ซ่ึงเกิดจากยานพาหนะ) 



 
ส�วนท่ี 4 เขตควบคุมมลพิษ 
 
 

หมวด 3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย+เพ่ือสร�าง……… 
 
  มาตรา..... เพื่อประโยชนIในการบริหารจัดการคุณภาพน้าํในคลองแสนแสบ เม่ือ
คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบพิจารณาเห็นว�า ท่ีดิน
บริเวณใดสมควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพนํ้าในคลองแสนแสบให�เกิดประโยชนIสูงสุด ให�
คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบมีอํานาจจัดซ้ือหรือ
ดําเนินการเวนคืนได�ตามกฎหมายว�าด�วยการเวนคืนท่ีดิน 
  มาตรา....การเวนคืนท่ีดินตามมาตรา(ก�อนหน�า)ให�คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิต
และสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบประกาศกําหนดบริเวณที่ดินเพื่อทําการสํารวจการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ โดยให�ประกาศในในที่เป]ดเผย ณ สํานักงานเขต ที่ว�าการอําเภอหรือสํานักงาน
องคIกรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตพื้นท่ี และในบริเวณสถานท่ีที่จะทําการสาํรวจ ก�อนท่ีจะลงมือทําการสาํรวจ
ไม�น�อยกว�าสิบห�าวันและให�ประกาศไว�จนกว�าจาํดาํเนินการเสร็จสิ้น 

เม่ือประกาศกําหนดบริเวณสํารวจตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าที่มีอํานาจเข�าไป
ดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบได� 

มาตรา .... เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่การบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสน
แสบใช�บังคับในพื้นที่ใดแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าที่แจ�งให�บรรดาเจ�าของหรือผู�ครอบครองที่ดินซ่ึงมีที่ดินอยู�ใน
เขตพื้นที่การบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบแจ�งจํา 

มาตรา.... การเวนคืนท่ีดินเพื่อบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ ให�นํากฎหมายว�า
ด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยIมาใช�บังคับโดยอนุโลม  

การชี้แนวเขตที่ดิน ให�พนักงานเจ�าหน�าที่มีหนังสือแจ�งให�เจ�าของที่ดิน หรือผู�มีสิทธิได�รับเงิน
ค�าทดแทนทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสิบห�าวัน 

ในกรณีเจ�าของหรือผู�ครอบครองที่ดินไม�นําชี้แนวเขตที่ดิน ภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ได�รับ
แจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจนําชี้แนวเขตที่ดินดังกล�าวเพื่อดําเนินการเวนคืนได� ตามหลักเกณฑIและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคสาม เจ�าของท่ีดินหรือผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนมีสิทธิอุทธรณIต�อ
คณะกรรมการได�ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งผลรังวัด  

มาตรา.... ให�คณะกรรมการกําหนดเงินค�าทดแทนที่ดิน โดยคํานึงถึงการได�มาสภาพความ
อุดมสมบูรณI ทําเลท่ีตั้ง และผลประโยชนIท่ีได�รับจากท่ีดิน ประกอบกับมูลค�าของผลเกษตรกรรมที่สามารถผลิต
ได�จากที่ดินในท�องที่นั้น ทั้งน้ีเพื่อให�เกิดความเป-นธรรมแก�เจ�าของที่ดินหรือผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนและผู�ท่ี
ต�องรับภาระจ�ายค�าท่ีดินแก�คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ  

ให�พนักงานเจ�าหน�าที่มีหนังสือแจ�งความจํานวนค�าทดแทนให�เจ�าของท่ีดิน หรือผู�มีสิทธิได�รับ
เงินค�าทดแทนทราบ ถ�าเจ�าของท่ีดินหรือผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนไม�พอใจกับจํานวนเงินค�าทดแทนดังกล�าว
ให�มีสิทธิอุทธรณIได�ตามกฎหมายว�าด�วยเวนคืน 



 
 
 
 
 

หมวด 4 มาตรการส�งเสริม 
 ส�วนท่ี 1 ชุมชนริมคลอง…(สิทธิชุมชน การมีส�วนร�วมของชุมชน) 
 

ส�วนท่ี 2  
กองทุน 

มาตรา.... ให�จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว�า “กองทุนส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล�อม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ” ประกอบด�วยเงินและทรัพยIสินดังต�อไปนี้  

(๑) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล�อมและคุณภาพชีวิต 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจาํปVงบประมาณ พ.ศ.......... 

(๒) เงินค�าบริการและค�าปรับท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้  
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔) เงินหรือทรัพยIสินอ่ืนที่ได�รับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศรัฐบาล

ต�างประเทศ หรือองคIการระหว�างประเทศ 
(๕) เงินจากดอกผลและผลประโยชนIใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี้  
(๖) เงินอ่ืนๆ ที่ได�รับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้  
ให�กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยIสินของกองทุนสิ่งแวดล�อม และ

ดําเนินการเบิกจ�ายเงินกองทุนสิ่งแวดล�อมตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา.... เงินกองทุนให�ใช�จ�ายเพื่อกิจการดังต�อไปนี้  

(๑) ให�ส�วนราชการหรือราชการส�วนท�องถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมท้ังการจัดหาจัดซ้ือท่ีดิน วัสดุ อุปกรณI เครื่องมือ และ
เครื่องใช�ที่จําเป-นสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกล�าวด�วย  

(๒) ให�ราชการส�วนท�องถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกู�ยืม เพื่อจัดให�มีระบบบําบัดอากาศเสียหรือ
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณIอ่ืนใด สําหรับใช�เฉพาะในกิจการของราชการส�วนท�องถ่ินหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น  

(๓) ให�ชุมชนริมคลองแสนแสบกู�ยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหน�าที่ตามกฎหมายท่ีจะต�องจัด
ให�มีระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณIอ่ืนใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัด
มลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของชุมชนริมคลองแสนแสบน้ัน  

(๔)  เป-นเงินช�วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ  

(๕) เป-นค�าใช�จ�ายในการบริหารกองทุน 



มาตรา ... ให�มีคณะกรรมการกองทุนคณะนึ่งประกอบด�วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม เป-นประธาน ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร ผู�ว�าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบดีกรมส�งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล�อม และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิไม�เกินห�าคน ซ่ึงคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบแต�งต้ังเป-นกรรมการ และเลขาธิการสาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมเป-นกรรมการและเลขานุการ 

 ให�นําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช�บังคับกับการดาํรงตําแหน�งของกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ... คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน�าที่ดังต�อไปน้ี 

(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช�ตามกิจการท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ...... 

(๒) กําหนดหลักเกณฑI เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู�ยืมเงินกองทุน 

(๓) กําหนดระเบียบเก่ียวกับอํานาจหน�าที่ และวิธีดาํเนินงานของผู�จัดการกองทุนตาม
มาตรา....และมาตรา..... ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว�างคณะกรรมการกองทุน และผู�จัดการกองทุน
ตามมาตรา........และมาตรา........... 

(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบกิจ�ายเงินกองทุน 

(๕) กําหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินที่กู�ยืมจากกองทุนตามาตรา ...(๒) หรือ (๓) รวมท้ัง
อัตราดอกเบ้ียและหลักประกันตามความจาํเป-นและเหมาะสม 

(๖) กําหนดอัตราส�วนและหลักเกณฑIสําหรับการหักเงินค�าบริการและค�าปรับส�งเข�า
กองทุนตามมาตรา..... 

(๗) จัดทํารายงานการรับจ�ายเงินของกองทุนเสนอต�อคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมครองแสนแสบ  ตามที่คณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบกําหนด 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี  

การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ(๔) และการกําหนดแนวทางการดาํเนินงานเพื่อปฏิบัติ
หน�าท่ีตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส�งเสริม
พัฒนาคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ  

คณะกรรมการกองทุนจะแต�ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�าง
ใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได�  



มาตรา.. ให�นําความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖  มาใช�บังคับกับการปฏิบัติ
หน�าท่ีของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต�ต้ังโดยอนุโลม  

มาตรา ... การจัดสรรเงินกองทุนให�ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือชุมชน ทําการกู�ยืม
ตามมาตรา  (๒)  หรือ(๓)  ให�คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑIและเง่ือนไขท่ีคณะกรรรมการ
ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบกําหนด 

เพื่อประโยชนIในการส�งเสริมให�มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุน
ให�ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือชุมชนรายหนึ่งรายใดกู�ยืมเงินกองทุนได�โดยกําหนดระยะยาวเป-นพิเศษ 
และจะกําหนดให�ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว�นดอกเบ้ียตามท่ีเห็นสมควรก็ได�  

มาตรา..  ให�.............................เป-นผู�จัดการกองทุนในเงินกองทุนส�วนท่ีจัดสรรให�ส�วนราชการ
หรือราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือชุมชนกู�ยืมตามมาตรา .....(๒) หรือ (๓) ได�  

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให�ผู�จัดการกองทุนมีหน�าท่ีวิเคราะหIความเป-นไปได�ในด�าน
การลงทุนด�านวิชาการ และให�มีอํานาจทําสัญญาให�กู�ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผู�ให�กู� เก็บรักษา
และจ�ายเงินกองทุนส�วนนี้ให�ผู�กู�ตามเง่ือนไขในสัญญากู�ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินท่ีผู�กู�ชําระคืน
พร�อมท้ังดอกเบี้ยส�งเข�ากองทุนและให�มีอํานาจกําหนดระเบยีบเพื่อปฏิบัติการในการให�กู�ยืมเงินได�โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  

สัญญากู�ยืมตามวรรคสองจะต�องมีเงื่อนไข ซ่ึงเป-นสาระสําคัญของสัญญากําหนดให�ผู�กู�มีหน�าท่ี
ต�องใช�เงินที่กู�ยืมไป เฉพาะเพื่อประโยชนIในการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎหมายของผู�กู�ท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเท�าน้ัน  

มาตรา.... เงินรายได�ของกองทุนส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริม
คลองแสนแสบ ให�นําส�งเข�ากองทุนส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 
เพื่อใช�ในกิจการตามที่บัญญัติไว�ในมาตรา .... โดยไม�ต�องนําส�งคลังเป-นรายได�แผ�นดิน  

หมวด 5 บทกําหนดโทษ 

ส�วนท่ี 1 ความรับผิดทางแพ�ง 

มาตรา …. ความรับผิดทางแพ�งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ…………………………… 

 

หมวด 6 การรักษาพระราชบญัญัต ิ



มาตรา …. ให�รัฐมนตรี………… รักษาการตามพระราชบัญญตัิน้ี และให�มีอํานาจออก…………เพื่อ
ปฏิบัติการให�เป-นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ……………เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 

 


