
เร่ืองเสร็จที่ ๗๙๔/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  หารือขอกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม 
เพื่อชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K))* 

   
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ 
ที่ ทส ๑๐๐๗/๖๘๑๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา 
สํานักงานฯ มีขอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการตีความบทบัญญัติตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเนื่องมาจากกรณีการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุกส่ิงแวดลอมใหแกเมืองพัทยาเพื่อจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๓๙ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๙ ไดอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะเงินกอน (block 
grant) ใหแกเมืองพัทยาเพื่อดําเนินโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยาวงเงินทั้งส้ิน ๑,๘๔๘.๙๕ ลานบาท และในระหวางกอสราง 
เมืองพัทยาไดมีหนังสือขอเบิกเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จาก
กองทุนสิ่งแวดลอมในฐานะแหลงสนับสนุนเงินคากอสรางโครงการดังกลาวตามสัดสวนที่ไดรับการ
สนับสนุน คือ รอยละ ๙๐ ของวงเงินที่ไดรับการอุดหนุนจากกองทุนซึ่งคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ ไดมีขอสังเกตใหเมือง
พัทยาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการขอเบิกจายเงินคา K เนื่องจากการที่คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดลอมอนุมัติใหเมืองพัทยาขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ อันเนื่องมาจากความลาชา
ในการดําเนินการของเมืองพัทยาถึง ๒ ครั้ง เปนการเอื้ออํานวยประโยชนใหแกเมืองพัทยาและ
ผูรับจางในระดับหนึ่งแลว นอกจากนี้ความลาชาดังกลาวมีผลโดยตรงตอการคํานวณคา K ในชวง
ระยะเวลาที่ขยายออกไป เมืองพัทยาจึงควรรวมรับภาระการจายเงินคา K ในสัดสวนที่เหมาะสม
ดวย ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไมไดเห็นชอบใหเมืองพัทยาทําสัญญาแบบ
ปรับราคาได ฉะนั้นภาระคา K จึงไมควรอยูในความรับผิดชอบของกองทุนสิ่งแวดลอมและหากจะ
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม เพ่ือจายคา K ใหแกผูรับจางโครงการนี้จะตองเปนไปตาม
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จึงไดมีมติใหกรมควบคุมมลพิษประสานกับเมืองพัทยาในการ

                                          
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑ /๑๒๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

พิจารณาทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติคา K ตามขอสังเกตดังกลาว และนําเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๒. เมื่อการกอสรางแลวเสร็จเมืองพัทยาไดมีหนังสือขอเบิกคา K อีกครั้งหนึ่งซึ่ง
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ได
พิจารณาขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษที่ไดแจงเหตุผลยืนยันการของรับการสนับสนุนเงินคา K 
จากกองทุนสิ่งแวดลอมในสัดสวนรอยละ ๙๐ ตามที่ไดเคยเสนอในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๓ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และไดมีมติใหกรมควบคุมมลพิษและสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือใหการ
รับรองในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อจายคา K ใหแกเมืองพัทยา โดย
ใหตรวจสอบระเบียบ หลักเกณฑ เง่ือนไข และมติที่เก่ียวของประกอบการพิจารณาดวย เมื่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดรับรองใหมีการจายเงินชดเชยคางานกอสรางใหแกเมือง
พัทยาแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป 

๓. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดนําเร่ือง
การจัดสรรเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา เสนอตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ เพ่ือพิจารณาใหการรับรองในเชิงนโยบายตามมติของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณา
แลวเห็นวา การขอความเห็นชอบในเชิงนโยบายจะตองพิจารณาในเรื่องของการทําสัญญาจาง
กอสรางระบบ หลักเกณฑ และเง่ือนไขตางๆ รวมทั้งตองประสานกับสํานักงบประมาณเพื่อให
ทราบถึงวงเงินชดเชยดังกลาวดวย จึงไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม โดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในฐานะฝายเลขานุการฯ รับไป
พิจารณาทบทวนรายละเอียดของประเด็นการนําเสนอความเห็นชอบในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
อนุมัติจัดสรรเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยาอีกครั้ง กอน
นําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป 

๔. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๔๕ ไดพิจารณาขอเสนอของเมืองพัทยาในการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของโครงการ
กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา และมีมติ
ไมเห็นขอบใหอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามขอเสนอของเมืองพัทยา โดยใหนําเสนอ
ผลการพิจารณาดังกลาวตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือทราบตอไป ตอมาเมืองพัทยา
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ขอใหสํานักงานดําเนินการนําเสนอเรื่องการจัดสรรเงิน
คา K ตอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม เพ่ือพิจารณาทบทวนมติอีกครั้งหนึ่งและขณะนี้
คณะกรรมการสิ่งแลดลอมแหงชาติ ยังมิไดรับทราบมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมที่ไม
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อนุมัติใหจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K ) ตามขอเสนอของเมืองพัทยาแตอยางใด 

๕. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ไดพิจารณาขอเสนอของเมืองพัทยาในการขอทบทวนมติคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๒๓ มกราคม ๒๕๔๕) และมีมติเห็นชอบใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติรวม ๒ ประเด็น ดังนี้ 

   (๑) เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ถือเปนสวน
หนึ่งของการใชจายเงินเพื่อการลงทุนระบบบําบัดน้ําเสียตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ (๑) และ
มาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือไม 

   (๒) ระดับความผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
เก่ียวกับการจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) กับการใช
เงินกองทุนสิ่งแวดลอมวาจําเปนหรือไมที่กองทุนฯ จะตองจายเงินคา K ใหแกเมืองพัทยา ทั้งนี้ 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนดใหการจัดสรรเงินคา K มีที่มาจากหลายแหลง และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะตองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม เนื่องจากมาตรา 
๒๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟง

คําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานปลัดกระทรวง และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานัก
งบประมาณ) และเมืองพัทยาแลวปรากฏขอเท็จจริงวา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมได
จัดสรรเงิน ๑,๗๙๙.๔๕ ลานบาท ใหแกเมืองพัทยาเพื่อดําเนินโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยาซึ่งการจัดสรรเงินดังกลาวไมไดเปน
การจัดสรรในลักษณะเงินกอน (block grant) แตเปนการจัดสรรเงินใหแบบมีเง่ือนไขใหคืนเงิน 
๑๘๐ ลานบาท (คิดเปนรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จัดสรรให) ภายในระยะเวลา ๑๕ ป และ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการกอสรางออกไปอีก ๑,๑๓๗ วัน 
ตามที่เมืองพัทยาเสนอขอ ตอมาเมืองพัทยาไดขอใหคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมจัดสรรเงิน
เพ่ือชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
ไมอนุมัติเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามที่เมืองพัทยาขอ 
เนื่องจากเห็นวา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไมไดใหความเห็นชอบในการทําสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) และเมืองพัทยาเทานั้นที่เปนคูสัญญากับผูรับจางคณะกรรมการกองทุน



 ๔

ส่ิงแวดลอมจึงไมผูกพันตนที่จะตองสัดสรรเงินเพื่อชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) ใหแกเมืองพัทยา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เห็นวา ขอหารือนี้มีประเด็นที่ตองพิจารณา
วาคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมมีอํานาจจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกเมืองพัทยา เพ่ือ
จายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) หรือไม เนื่องจาก มาตรา 
๒๕ (๑)๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดให
อํานาจแกคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

                                          
๑ มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ 

   (๒) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน 

   (๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีและวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุนตาม
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และ
ผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

   (๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน 

   (๕) กําหนดระยะเวลาชําระเงินที่กูยืมเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม 

   (๖) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขากองทุน
ตามมาตรา ๙๓ 

   (๗) จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 

   (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
  การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

  คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได 

๒ มาตรา ๒๓ เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปนี้ 
   (๑) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา

เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย 

   (๒) ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ํา
เสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ
นั้น 

   (๓) ใหเอกชนกูยืมในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี ้



 ๕

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อสัญญาจางกอสรางแบบปรับราคาได เปนสัญญาที่มีขอกําหนดให
คูสัญญาสามารถทําความตกลงปรับราคาคาจางสัญญาตามสัญญาใหเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดตามราคา
ของวัสดุหรืออุปกรณที่ใชในการกอสรางที่เปลี่ยนแปลงไปมากอันเปนผลจากสถานการณทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น จึงตองถือวา เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เปน
สวนหนึ่งของการลงทุนและดําเนินงานในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดลอมมีอํานาจจัดสรรใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินไดตามมาตรา ๒๓ (๑)๓ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรก็ตาม 
การจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) ใหแกเมืองพัทยาหรือไม นั้น ก็เปนดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา ๒๕ (๑)๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทิพย จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธันวาคม ๒๕๔๖ 

                                                                                                                       
   (๔) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิ

   (๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 


