รางพระราชบัญญัติ
………………………….
(พ.ศ. ……..)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวาพระราชบัญญัติ ……………………………………………….
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป-นตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
พระราชบัญญัติ รักษาคลอง ร.ศ.121 และกฎหมายเดิมที่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีกระทรวง…………………………มีอํานาจที่จะตั้งเจาพนักงานสําหรับรักษา
คลองตามพระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
คลอง หมายความวา คลองแสนแสบ และทางนําหรื อลํานําทีเกิดขึนเองหรือขุดเชือม
กับแสนแสบ

คลองแสนแสบ หมายความวา ………………………………………………………………
"คุณภาพน้ําในคลอง" หมายความวา ………………………………………….................
"มาตรฐานคุณภาพน้ําในคลอง" หมายความวา……………………………………………
ชุมชน หมายความวา กลุ่มคนทีอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน โดยมีการพึงพาอาศัยซึง
กันและกันบริเวณริมคลองแสนแสบ
ชุมชนริมคลอง หมายความวา ……………………………………………
"กองทุน" หมายความวา กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมชุมชน
ริมคลองแสนแสบ

“สิ่งแวดลอม” หมายความวา...................
"มลพิษ" หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลง กําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจ กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เป-นพิษภัย
อันตรายตอ สุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น
ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอย ออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
"มลพิษทางน้ํา" หมายความวา อุจาระ หรือปEสสาวะ สิ่งโสโครก มูลฝอย หรือมี
กลิ่นเหม็น รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวI หรือที่อื่นลงในคลองแสนแสบ
"แหลงกําเนิดมลพิษ" หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป-นแหลงที่มาของมลพิษ
"ของเสีย" หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของ เหลวหรือกKาซ
"น้ําเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเป-นของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปLMอนอยูในของเหลวนั้น
"วัตถุอันตราย" หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซIและวัตถุ
เปอรIออกไซดI วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุ กัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเป-นเคมีภัณฑI หรือ สิ่งอื่น
ใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตวI พืช ทรัพยI หรือสิ่งแวดลอม
"เหตุรําคาญ" หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ สาธารณสุข
"โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวย โรงงาน
"อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร
"ยานพาหนะ" หมายความวา …………………………………………………………………
"เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา ……………………………………………………
"เจาพนักงานควบคุมมลพิษ" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจ หนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
มาตรา ๖ ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อางถึงจึงหวัดหรือกําหนดใหเป-นอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัด และใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือเป-นอํานาจหนาที่ของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีดวย
มาตรา ๗ เพื่อประโยชนIในการรวมกันสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ริมคลองแสนแสบ ชุมชนอาจมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเป-น
ความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเป-นความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยIสิน
หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายการไดรับคาชดใช
คาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจการรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการกระทําใดๆ
อันเป-นการละเมิด หรือฝRาฝLนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษIทรัพยากรธรรมชาติการให
ความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
หมวด ๑
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป-นประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอมเป- น รองประธานคนที่ ห นึ่ ง รองปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ฝR า ยทรั พ ยากรน้ํ า ในแผนดิ น เป- น รองประธานคนที่ ส อง รองปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติอํานวยการเป-นกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฝRายทรัพยากรธรรมชาติ
เป-นกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฝRายสิ่งแวดลอมเป-นกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตงตั้งเป-น
กรรมการ ในจํ า นวนนี้ จ ะตองมี ผู แทนภาคเอกชนรวมอยู ดวยไมนอยกวากึ่ ง หนึ่ ง และปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป-นกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ มี
ผลงานและประสบการณIที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรา ๙ คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริม
คลองแสนแสบ

(๒) กําหนดมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ (หมวด ๓ การคุมครองสิ่งแวดลอม)
(๓) เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
(๔) กํ า กั บ ดู แ ลและเรงรั ด ใหมี ก ารออกกฎกระทรวง ขอบั ง คั บ ขอบั ญ ญั ติ ท องถิ่ น
ประกาศ ระเบียบและคําสั่ง ที่จําเป-น เพื่อใหกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ มีความเป-นระบบโดยสมบูรณI
(๕) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใด ฝRาฝLนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๖) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ
(๗) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใหเป-นอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
มาตรา ๑๐ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปV แต
อาจไดรับแตงตั้งใหมไดเป-นระยะเวลาติดตอกันไมเกินอีกหนึ่งวาระ
ในกรณี ที่ มี ก ารแตงตั้ ง กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น ในระหวางที่ ก รรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเป-นกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนง เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป-นบุคคลลมละลาย
(๔) เป-นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเป-นโทษสําหรับความผิดที่ไดรับ
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) รัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อเสียหรือมี
สวนไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พ นจากตํ า แหนงกอนวาระ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาจแตงตั้งผูอื่นเป-นกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
มาตรา ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนริมคลองแสนแสบ ถาประธานกรรมการไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิ บัติ หนาที่ไ ด ใหรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งเป-นประธานในที่ประชุม ถาประธานและรองประธานคนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเป-นประธานในที่ ประชุมถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป-นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ริมคลองแสนแสบ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากิ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป-นองคI
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป-นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบ อาจแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบจะมอบหมายก็ได
มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลอง
แสนแสบมีอํานาจเรียกใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น สงเอกสารการสํารวจหรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ของโครงการและแผนงานของสวนราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อบุ ค คล ที่ มี ผลกระทบตอคุณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบมาพิจารณา และอาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวย หากเห็นวา
โครงการและแผนงานใดอาจจะทําใหเกิดผลเสียหายรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ ใหเสนอมาตรการแกไขตอรัฐมนตรีตอไป
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ คณะกรรมการผูชํา นาญการ หรื อคณะอนุกรรมการ อาจเชิญ บุคคลใดมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจาก
บุค คลใด เพื่อใหไดมาซึ่ ง ขอเท็ จจริง หรือเพื่อสํ า รวจกิ จ กรรมใดๆ ที่อาจมี ผ ลกระทบตอคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
หมวด 2 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง
สวนที่ 1 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง (ซึ่งเกิดจากบุคคลประชาชนทั่วไป หรือ คนในชุมชน)
มาตรา …. หามมิใหผูหนึ่งผูใดเอาหยากเยื่อฝุRนฝอยหรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และหามมิให
เททิ้ ง สิ่ ง ของดั ง กลาวมาแลวลงในทางน้ํ า ลํ า คู
ซึ่ ง เลื่ อ นไหลมาลงคลองได ผู ใดฝR า ฝL น มี ค วามผิ ด
……………………………………
มาตรา …. การที่จะพาสัตวIพาหนะ คือ ชาง มา โค กระบือขามคลองนั้น ใหขึ้นลงไดที่ทาซึ่ง
กําหนดไวใหเป-นที่สําหรับขามสัตวIพาหนะ หามมิใหผูหนึ่งผูใดพาสัตวIพาหนะขึ้นลงในคลองนอกจากทาขาม
เป-นอันขาด ผูใดฝRาฝLนมีความผิด…………………………………………..
สวนที่ 2 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง (ซึ่งเกิดจากผูประกอบการ หรือ โรงงาน)
(อางมาตรา 67 ใน รธน.ประกอบ)
สวนที่ 3 การควบคุมมลพิษน้ําในคลอง (ซึ่งเกิดจากยานพาหนะ)

สวนที่ 4 เขตควบคุมมลพิษ
หมวด 3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย+เพื่อสราง………
มาตรา..... เพื่อประโยชนIในการบริหารจัดการคุณภาพน้าํ ในคลองแสนแสบ เมื่อ
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบพิจารณาเห็นวา ที่ดิน
บริเวณใดสมควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบใหเกิดประโยชนIสูงสุด ให
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบมีอํานาจจัดซื้อหรือ
ดําเนินการเวนคืนไดตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนที่ดิน
มาตรา....การเวนคืนที่ดินตามมาตรา(กอนหนา)ใหคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบประกาศกําหนดบริเวณที่ดินเพื่อทําการสํารวจการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ โดยใหประกาศในในที่เป]ดเผย ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน
องคIกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ และในบริเวณสถานที่ที่จะทําการสํารวจ กอนที่จะลงมือทําการสํารวจ
ไมนอยกวาสิบหาวันและใหประกาศไวจนกวาจําดําเนินการเสร็จสิ้น
เมื่อประกาศกําหนดบริเวณสํารวจตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไป
ดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบได
มาตรา .... เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่การบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสน
แสบใชบังคับในพื้นที่ใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหบรรดาเจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งมีที่ดินอยูใน
เขตพื้นที่การบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบแจงจํา
มาตรา.... การเวนคืนที่ดินเพื่อบริหารจัดการคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ ใหนํากฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยIมาใชบังคับโดยอนุโลม
การชี้แนวเขตที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหเจาของที่ดิน หรือผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาทดแทนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมนําชี้แนวเขตที่ดิน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนําชี้แนวเขตที่ดินดังกลาวเพื่อดําเนินการเวนคืนได ตามหลักเกณฑIและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคสาม เจาของที่ดินหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนมีสิทธิอุทธรณIตอ
คณะกรรมการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลรังวัด
มาตรา.... ใหคณะกรรมการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน โดยคํานึงถึงการไดมาสภาพความ
อุดมสมบูรณI ทําเลที่ตั้ง และผลประโยชนIที่ไดรับจากที่ดิน ประกอบกับมูลคาของผลเกษตรกรรมที่สามารถผลิต
ไดจากที่ดินในทองที่นั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเป-นธรรมแกเจาของที่ดินหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนและผูที่
ตองรับภาระจายคาที่ดินแกคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ
ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงความจํานวนคาทดแทนใหเจาของที่ดิน หรือผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาทดแทนทราบ ถาเจาของที่ดินหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไมพอใจกับจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว
ใหมีสิทธิอุทธรณIไดตามกฎหมายวาดวยเวนคืน

หมวด 4 มาตรการสงเสริม
สวนที่ 1 ชุมชนริมคลอง…(สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน)
สวนที่ 2
กองทุน
มาตรา.... ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ” ประกอบดวยเงินและทรัพยIสินดังตอไปนี้
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปVงบประมาณ พ.ศ..........
(๒) เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงินหรือทรัพยIสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาล
ตางประเทศ หรือองคIการระหวางประเทศ
(๕) เงินจากดอกผลและผลประโยชนIใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(๖) เงินอื่นๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยIสินของกองทุนสิ่งแวดลอม และ
ดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา.... เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อที่ดิน วัสดุ อุปกรณI เครื่องมือ และ
เครื่องใชที่จําเป-นสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย
(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือ
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณIอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น
(๓) ใหชุมชนริมคลองแสนแสบกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัด
ใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณIอื่นใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัด
มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของชุมชนริมคลองแสนแสบนั้น
(๔)
เป-นเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
(๕) เป-นคาใชจายในการบริหารกองทุน

มาตรา ... ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เป-นประธาน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบดีกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบแตงตั้งเป-นกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป-นกรรมการและเลขานุการ
ใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ... คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ......
(๒) กําหนดหลักเกณฑI เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ และวิธีดาํ เนินงานของผูจัดการกองทุนตาม
มาตรา....และมาตรา..... ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน และผูจัดการกองทุน
ตามมาตรา........และมาตรา...........
(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน
(๕) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุนตามาตรา ...(๒) หรือ (๓) รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจําเป-นและเหมาะสม
(๖)
กองทุนตามมาตรา.....

กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑIสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขา

(๗) จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมครองแสนแสบ ตามที่คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบกําหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ(๔) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
คณะกรรมการกองทุนจะแตตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได

มาตรา.. ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตตั้งโดยอนุโลม
มาตรา ... การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือชุมชน ทําการกูยืม
ตามมาตรา (๒) หรือ(๓) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑIและเงื่อนไขที่คณะกรรรมการ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบกําหนด
เพื่อประโยชนIในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุน
ใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือชุมชนรายหนึ่งรายใดกูยืมเงินกองทุนไดโดยกําหนดระยะยาวเป-นพิเศษ
และจะกําหนดใหลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา.. ให.............................เป-นผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหสวนราชการ
หรือราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือชุมชนกูยืมตามมาตรา .....(๒) หรือ (๓) ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะหIความเป-นไปไดในดาน
การลงทุนดานวิชาการ และใหมีอํานาจทําสัญญาใหกูยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใหกู เก็บรักษา
และจายเงินกองทุนสวนนี้ใหผูกูตามเงื่อนไขในสัญญากูยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ผูกูชําระคืน
พรอมทั้งดอกเบี้ยสงเขากองทุนและใหมีอํานาจกําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเงื่อนไข ซึ่งเป-นสาระสําคัญของสัญญากําหนดใหผูกูมีหนาที่
ตองใชเงินที่กูยืมไป เฉพาะเพื่อประโยชนIในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของผูกูที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเทานั้น
มาตรา.... เงินรายไดของกองทุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดลอมของชุมชนริม
คลองแสนแสบ ใหนําสงเขากองทุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
เพื่อใชในกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา .... โดยไมตองนําสงคลังเป-นรายไดแผนดิน
หมวด 5 บทกําหนดโทษ
สวนที่ 1 ความรับผิดทางแพง
มาตรา …. ความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษ……………………………

หมวด 6 การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา …. ใหรัฐมนตรี………… รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก…………เพื่อ
ปฏิบัติการใหเป-นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ……………เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

