
 หนา   ๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม 
วาดวยหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการขอจัดสรรและขอกูยืมเงินกองทุนส่ิงแวดลอม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการจัดสรร
เงินอุดหนุนและการใหกู เ งินกองทุนส่ิงแวดลอมให เปนไปอยางเหมาะสม   และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๒)  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  วันที่   
๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  จึงออกระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยหลักเกณฑ  
เง่ือนไข  และวธิีการขอจัดสรรและขอกูยืมเงินกองทุนส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยการจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๔) 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยวิธีการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน

ส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๔) 
(๓) ขอกําหนดของคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและ

เง่ือนไขในการพิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)   
ระเบียบหรือขอกําหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้  ใหใช

ระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้   
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนส่ิงแวดลอม   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 
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“เงินอุดหนุน”  หมายความวา  เงินที่ใหตามมาตรา  ๒๓  (๑)  และเงินที่ชวยเหลือและอุดหนุน
ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เงินกู”  หมายความวา  เงินที่ใหกูตามมาตรา  ๒๓  (๒)  และมาตรา  ๒๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูจัดการกองทุน”  หมายความวา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ตามมาตรา  ๒๙  หรือผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันการเงินของรัฐที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหทําหนาที่ผูจัดการกองทุน  ตามมาตรา  ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
“พระราชบัญญัติ”  หมายความวา  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ภยันตราย”  หมายความวา  อันตรายและความเสียหายอยางรายแรง  ที่กอใหเกิดภาวะมลพิษ

ตอสาธารณชน  อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน 
“เหตุฉุกเฉิน”  หมายความวา  เหตุที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันจากภาวะมลพิษ  และตองระงับหรือ

บรรเทาผลรายอยางทันทวงที 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา  

สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ  หรือ  หนวยงานตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น   

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

มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น   
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“องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม”  หมายความวา  องคกรเอกชนตามมาตรา  ๗  แหงพระราชบญัญติั
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได   
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระเบียบขอบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการ 
ขอ ๗ ใหประธานกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
โครงสรางการบริหารกองทุน 

 
 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการกองทุน  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชในกิจการ  ตามมาตรา  ๒๓  
แหงพระราชบัญญัติ  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศและ 
ตามหลักเกณฑ  เง่ือนไขที่ระเบียบนี้กําหนด 

ขอ ๙ ใหกรมบัญชีกลาง  เปนผู จัดการกองทุนตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ   
ในเงินสวนที่ จัดสรรใหแกสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา  ๒๓  (๑)  และเงินกองทุนอื่น
ตามที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรร  นอกจากมาตรา  ๒๓  (๒)  (๓)   

ขอ ๑๐ ใหสถาบันการเงินของรัฐ  ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเปนผูจัดการ
กองทุนตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติ  ในเงินสวนที่จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจและเอกชน  กูยืมตามมาตรา  ๒๓  (๒)  (๓) 

ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน  ตามมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติ   

หมวด  ๒ 
โครงการและบุคคลที่มีสิทธิขอเงินกองทุน 

 
 

ขอ ๑๒ โครงการที่มีสิทธิไดรับเงินจากกองทุน  มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) โครงการที่ขอเงินอุดหนุน 
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 (ก) โครงการสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวม  รวมทั้งการจัดหา  จัดซ้ือ  ที่ดิน  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือและเครื่องใชที่จําเปนสําหรับ
ดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบดังกลาว 

 (ข) โครงการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
(๒) โครงการที่ขอเงินกู 
 (ก) โครงการที่จัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย  หรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ระบบกําจัดของเสีย  

หรืออุปกรณอื่นใดสําหรับใชเฉพาะในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) โครงการที่เอกชนมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย  

ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย  หรืออุปกรณอื่นใด  เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษ 
ที่เกิดจากกิจกรรม  หรือการดําเนินกิจการของตนเอง 

 (ค) โครงการที่ เอกชนนั้นเปนผูได รับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผู รับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิย่ืนคําขอ 
(๑) เงินอุดหนุน  ตามมาตรา  ๒๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ  ไดแก  สวนราชการ  หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(๒) เงินอุดหนุน  ตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ  ไดแก  บุคคลหรือหนวยงาน 

ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินตามมาตรา  ๒๓  (๔)  ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๓) เงินกู  ตามมาตรา  ๒๓  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๔) เงินกู  ตามมาตรา  ๒๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติ  ไดแก   
 (ก) เอกชนที่มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย

หรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด  เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษ 
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเอง   

 (ข) เอกชนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย  
หรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัติ 
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ขอ ๑๔ วิธีการย่ืนขอ 
(๑) ผูมีสิทธิตามขอ  ๑๓  ตองย่ืนคําขอตามวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ในกรณีขอเงินอุดหนุน  ตองย่ืนคําขอตามแบบคําขอเงินอุดหนุน  แนบทายระเบียบนี้  

ตอสํานักงาน 
 (ข) ในกรณีขอเงินกู  ตองย่ืนคําขอตามแบบคําขอเงินกู  แนบทายระเบียบนี้  ตอผูจัดการ

กองทุน   
(๒) กรณีผูย่ืนคําขอเปนสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตองย่ืน

เอกสารขอเสนอโครงการ  ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญประกอบดวย 
 (ก) วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 (ข) รายละเอียดของโครงการ 
 (ค) แผนการดําเนินงาน 
  -  แผนปฏิบัติงาน 
  -  แผนการจัดเก็บคาบริการ  (ถามี) 
  -  แผนการสงคืนเงิน  (ถามี) 
  -  ระยะเวลาดําเนนิงานตามโครงการ 
 (ง) จํานวนเงินอุดหนุนหรือเงินกู  และแผนการใชเงิน 
 (จ) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ 
 (ฉ) หลักฐานเกี่ยวกับการย่ืนขอกูตามมาตรา  ๒๓  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ 
  -  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลขอกู  ตามมาตรา  ๒๓  (๒)   

แหงพระราชบัญญัตินี้  ตองมีหลักฐานแสดงวามีมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมติของ 
สภาเทศบาล  อนุมัติใหกูเงิน  และรับรองวาจะต้ังงบประมาณเพื่อชําระหนี้จนกวาจะเสร็จส้ิน    

  -  กรณีรัฐวิสาหกิจขอกู  ตามมาตรา  ๒๓  (๒)  แหงพระราชบัญญัตินี้  ตองมี
หลักทรัพยคํ้าประกัน   

 (ช) หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ  ที่สํานักงานกําหนด 
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(๓) กรณีที่ผูย่ืนคําขอเปนเอกชน  ตองย่ืนเอกสารตามขอ  ๑๔  (๒)  พรอมย่ืนคําขอตามแบบ
คําขอเงินกู   

 (๓.๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
   (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาใบทะเบียนบานของผูย่ืนคําขอ 
   (ข) สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี) 
   สําเนาเอกสารที่นํามาประกอบการยื่นคําขอเงินอุดหนุน หรือเงินกูดังกลาวขางตน  

ผูย่ืนจะตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ   
 (๓.๒) กรณีนิติบุคคล 
   (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
   (ข) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการ

คุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ฉบับที่จดทะเบียนหลังสุด  ที่ใชอยูในปจจุบัน 

   (ค) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  (ถามี)   
   สําเนาเอกสารที่นํามาประกอบการยื่นคําขอเงินอุดหนุน หรือเงินกูดังกลาวขางตน  

ตองใหผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลเปนผูรับรองสําเนา  พรอมทั้งประทับตราทุกฉบับดวย 
   (ง) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอ

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในแบบคําขอแทน 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑและวธิีการจัดสรร 
 

 

ขอ ๑๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา  ๒๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ  ใหจัดสรร
ตามลําดับความสําคัญ  ดังนี้   

(๑) โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ย่ืนขอ  ไดจัดสรรเงินรายได
สมทบตามสัดสวนที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๒) โครงการที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ  และไมสามารถขอต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  ในปงบประมาณนั้น  หรือไมอาจสรรหาเงินจากแหลงอื่นได  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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ขอ ๑๖ การจัดสรรเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนตามมาตรา  ๒๓  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ   
ใหจัดสรรเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

(๑) โครงการภายใตกรอบการสนับสนุน  ขอบเขต  กิจกรรม  และพ้ืนที่ เปาหมายตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ซ่ึงวงเงิน 
ที่คณะกรรมการจะใหการสนับสนุนในแตละโครงการ  จะไมเกินหาลานบาท   

ในกรณีที่คณะกรรมการจะใหการสนับสนุนโครงการใดเกินกวาหาลานบาท  ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกอน 

(๒) โครงการที่มีการจัดสรรเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน 
ขอ ๑๗ หลักเกณฑในการพิจารณาคําขอเงินกู  มีดังนี้ 
(๑) ผูกูมีอํานาจกูตามกฎหมาย 
(๒) ผูกูมีความสามารถในการชําระเงินกูคืน  โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน 
(๓) อัตราดอกเบี้ย  และระยะเวลาการปลอดการชําระคืนเงินตน  ใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  
(๔) วงเงินกูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมเห็นสมควร 
(๕) ระยะเวลาการใหกู  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมเห็นสมควร   

แตทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ขอ ๑๘ ในการพิ จารณาอนุมั ติการจัดสรร เ งินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบนี้  

คณะกรรมการอาจแตงต้ังใหอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการได   
เมื่ออนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นควรเสนอใหการสนับสนุนโครงการใด  ใหเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
ขอ ๑๙ การอนุมัติและไมอนุมัติเงินกองทุนตามระเบียบนี้  ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณา

เปนหนังสือแกผูย่ืนขอพรอมดวยเหตุผล  ภายใน  ๓  วันนับแตวันไดรับทราบมติของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามขอ  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  ไมดําเนินกิจการ

ตามที่ย่ืนขอ  หรือเปลี่ยนวัตถุประสงคในการดําเนินงาน  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการให 
การสนับสนุนหรือเรียกคืนเงินที่ใหการสนับสนุนตามที่เห็นสมควร   
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ในกรณีที่ผูขอกูมิไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการที่ขอกู  คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดเบี้ยปรับ  เพราะเหตุผิดสัญญาไดโดยกําหนดเบี้ยปรับในอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป  ของวงเงิน
โครงการที่ไดรับอนุมัติ  นับแตวันที่มีการผิดสัญญา 

หมวด  ๔ 
การจัดสรรเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน 

 
 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีส่ังใหกระทําการ  หรือรวมกระทําการอันมีผลเปนการควบคุม  ระงับ  หรือบรรเทา
ผลรายจากอันตราย  หรือความเสียหายอยางทันทวงทีตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติ  โดยตองเปน
โครงการที่มีผลในการควบคุม   ระงับหรือบรรเทาภยันตราย   ซ่ึงสงผลให เกิดความเสียหาย 
ตอสภาพแวดลอม  ที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของรัฐหรือประชาชนที่ตองดําเนินการแกไข 
ในเบื้องตนอยางรวดเร็ว  ฉับไว  กอนที่จะเกิดผลเสียหายลุกลามออกไปในวงกวาง  จนยากตอการ
ควบคุม  และไมอาจจัดหาเงินจากแหลงใด ๆ  ไดทันตอเหตุการณ  และตองไมซํ้าซอนกับการสนับสนุน
จากแหลงเงินอื่น 

ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการตามขอ  ๒๑  ภายใน  ๗  วันนับแตได
รับคําขอจากสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลใด  เวนแตจะมีความจําเปนอาจขยายเวลาออกไปได  
แตตองไมเกิน  ๗  วัน   

หมวด  ๕ 
การจัดเก็บคาบริการ 

 
 

ขอ ๒๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดเก็บคาบริการในอัตราที่กําหนดไวตาม  
มาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติ  และหักสงเงินคาบริการคืนกองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกองทุน
กําหนด  ตามมาตรา  ๙๓  แหงพระราชบัญญัติ  ภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไปนับจากเร่ิมเดินระบบ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๔ โครงการหรือการดําเนินการใด  ที่คณะกรรมการไดอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแลว  
ภายใตระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยการจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยการจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒   
(พ.ศ.  ๒๕๔๔)  และอยูระหวางการดําเนินโครงการ  ใหมีผลบังคับใชภายใตระเบียบเดิมตอไป 

ขอ ๒๕ บรรดาโครงการหรือการดําเนินการใด  ที่ไดย่ืนขอกอนวันที่ระเบียบนี้  ใชบังคับ  
และอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ  ใหดําเนินการตอไป  โดยใชระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประธานกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 



คําขอเงินอุดหนุน/หรือเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
 

เขียนที่         
วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ............ 

 
เร่ือง ขอรับการสนับสนนุดานเงินอุดหนุนและ/หรือเงินกูจากกองทุนส่ิงแวดลอม 
 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 
 
ส่ิงที่สงมาดวย            

          
           

 
(ผูขอเงินอุดหนุน/ผูกู)           

โดย             
สถานที่ทําการอยูทีเ่ลขที่    ถนน     แขวง/ตําบล      
เขต/อําเภอ     จังหวัด     โทรศัพท     
เลขทะเบียนการคา/ทะเบียนโรงงาน/ทะเบียนนิตบิุคคลอ่ืนใด       
มีความประสงคจะขอรับการสนับสนนุจากกองทนุส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
  1.  เงินอุดหนนุ เพื่อดําเนินการ          
เปนจํานวนเงิน      บาท (       )  
  2.  เงินกู เพื่อดําเนินการ          
เปนจํานวนเงิน      บาท (       )  
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยแลว นั้น 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                        (            )   
                          ตําแหนง 
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