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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแหงชาติออกประกาศ
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ขอกํ าหนดหรื อแนวทางที่ค ณะกรรมการกองทุ น สิ่ งแวดลอ มกํา หนดและขัด แย ง
กับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
“เทคโนโลยีสะอาด” หมายความวา การพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อใหการใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กอ ใหเกิดผลกระทบความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดวยการเปลี่ยน
วัตถุดิบ การใชซ้ําและการนํากลับมาใชใหม ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที่เปนการปองกัน
ควบคุมมลพิษที่จุดกําเนิด ดวย
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา
สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ หรือรัฐ วิสาหกิจตาม (ก) หรือ (ข)
มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น อื่น ที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๕ ให อ งค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น สมทบเงิ น รายได ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อการไดรั บ
การพิจารณาเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๑) เปนลําดับแรก โดยใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดอัตรา
สมทบไมต่ํากวารอ ยละ ๑๐ และไมเกิน รอยละ ๕๐ ของวงเงิน โครงการ ทั้ง นี้โดยพิจารณาจาก
ศัก ยภาพขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ความจํ าเป น ในการใหก ารอุ ดหนุ น เพื่อ รั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขของการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๒)
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังตอไปนี้
(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. มีอํานาจขอกูไดตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ข. มีขี ด ความสามารถในการชํ าระคืน เงิน กู ภายในกํ าหนดโดยพิจ ารณาจากสถานะ
ทางการเงิน
ค. อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
ง. ระยะเวลาชําระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน ตองไมเกิน ๑๐ ป
จ. ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินตนเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ฉ. วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเห็นสมควร
(๒) รัฐวิสาหกิจ
ก. มีอํานาจขอกูไดตามกฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจนั้น
ข. มีขี ด ความสามารถในการชํ าระคืน เงิน กู ภายในกํ าหนดโดยพิจ ารณาจากสถานะ
ทางการเงิน
ค. อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
ง. ระยะเวลาชําระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน ตองไมเกิน ๗ ป
จ. ระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินตนเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ฉ. วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเห็นสมควร
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ขอ ๗ หลั ก เกณฑ แ ละเงื่อ นไขของการจัด สรรเงิ น กองทุน ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกเอกชนที่มีหนาที่
ตามกฎหมายในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง และผูรับจางบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด
ของเสีย มีดังตอไปนี้
ก. เปนผูมีความสามารถในการชําระคืนเงินกู
ข. อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
ค. ระยะเวลาชําระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน ตองไมเกิน ๗ ป
จ. ระยะเวลาการปลอดการชํ าระคืน เงิ น ตน เป น ไปตามที่ คณะกรรมการกองทุ น
กําหนด
ฉ. วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเห็นสมควร
ขอ ๘ หลักเกณฑแ ละเงื่อนไข ในการที่คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดลอม จัดสรรเงิน กู
ตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือมาตรา ๒๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกําหนดระยะเวลาชําระเงิน กูยาวเปนพิเศษ 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) การยกเวน ดอกเบี้ยใหใ ชเ ฉพาะแตก ารจั ดสรรเงิน กู ขององคก รปกครองสวนท องถิ่ น
ตามมาตรา ๒๓ (๒)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

