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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เร่ือง  หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดลอม 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ 
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติออกประกาศ  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ 
การจัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดลอม” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ขอกําหนดหรือแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมกําหนดและขัดแยง 

กับประกาศนี้  ใหใชประกาศนี้แทน 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม   
“เทคโนโลยีสะอาด”  หมายความวา  การพัฒนา  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

หรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  เพื่อใหการใชวัตถุดิบ  พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  กอใหเกิดผลกระทบความเสี่ยงตอมนุษยและส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  ดวยการเปลี่ยน
วัตถุดิบ  การใชซํ้าและการนํากลับมาใชใหม  ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงการดําเนินการใด ๆ  ที่เปนการปองกนั  
ควบคุมมลพิษที่จุดกําเนิด  ดวย 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา  
สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น   

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา   
(ก) องคการของรฐับาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ   
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ   
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจตาม  (ก)  หรือ  (ข)   

มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบเงินรายได  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อการไดรับ 
การพิจารณาเงินอุดหนุนตามมาตรา  ๒๓  (๑)  เปนลําดับแรก  โดยใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดอัตรา
สมทบไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  และไมเกินรอยละ  ๕๐  ของวงเงินโครงการ  ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ความจําเปนในการใหการอุดหนุนเพื่อรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ขอ ๖ หลักเกณฑและเง่ือนไขของการจัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดลอม  ตามมาตรา  ๒๓  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีดังตอไปนี้ 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก. มีอํานาจขอกูไดตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น   
 ข. มีขีดความสามารถในการชําระคืนเงินกูภายในกําหนดโดยพิจารณาจากสถานะ 

ทางการเงิน 
 ค. อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 
 ง. ระยะเวลาชําระหนี้  รวมระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน  ตองไมเกิน  ๑๐  ป 
 จ. ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินตนเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 ฉ. วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมเห็นสมควร 
(๒) รัฐวิสาหกิจ 
 ก. มีอํานาจขอกูไดตามกฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจนั้น   
 ข. มีขีดความสามารถในการชําระคืนเงินกูภายในกําหนดโดยพิจารณาจากสถานะ 

ทางการเงิน 
 ค. อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 
 ง. ระยะเวลาชําระหนี้  รวมระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน  ตองไมเกิน  ๗  ป 
 จ. ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินตนเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 ฉ. วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมเห็นสมควร 
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ขอ ๗ หลักเกณฑและเง่ือนไขของการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๓  (๓)  แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกเอกชนที่มีหนาที่ 
ตามกฎหมายในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง  และผูรับจางบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด
ของเสีย  มีดังตอไปนี้   

  ก. เปนผูมีความสามารถในการชําระคืนเงินกู  
  ข. อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 
  ค. ระยะเวลาชําระหนี้  รวมระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน  ตองไมเกิน  ๗  ป 
  จ. ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินตนเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุน

กําหนด 
  ฉ. วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมเห็นสมควร 
ขอ ๘ หลักเกณฑและเง่ือนไข  ในการที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  จัดสรรเงินกู  

ตามมาตรา  ๒๓  (๒)  หรือมาตรา  ๒๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยกําหนดระยะเวลาชําระเงินกูยาวเปนพิเศษ  และลดอัตราดอกเบี้ยหรือ
ยกเวนดอกเบี้ย  มีดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกิจการที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 ก. กิจการที่ใชเทคโนโลยีสะอาด   
 ข. กิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นสมควร 
(๒) ระยะเวลาชําระหนี้เงินกูยาวเปนพิเศษจะตองไมเกิน  ๒  เทาของระยะเวลาชําระหนี้ที่ใหกู

ไดตามขอ  ๖  (๑)  ง.  ขอ  ๖  (๒)  ง.  และขอ  ๗  ค. 
(๓) ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน  ตองไมเกิน  ๕  ป  นับจากวันทําสัญญาเงินกู   
(๔) อัตราดอกเบี้ยที่ลดใหเปนพิเศษนั้น  จะตองเปนอัตราดอกเบี้ยที่ไมนอยกวาคาตอบแทน

ของผูจัดการกองทุน  ทั้งนี้ตามมติของคณะกรรมการกองทุน 
(๕) การยกเวนดอกเบี้ยใหใชเฉพาะแตการจัดสรรเงินกูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามมาตรา  ๒๓  (๒) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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