
 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม   
วาดวยอํานาจหนาที่ของผูจัดการกองทุน  การรับเงินและเบิกจายเงินกองทุนส่ิงแวดลอม   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยเปนการสมควรจัดระบบใหระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของผูจัดการกองทุน  การประสานงานของผูจัดการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการรับจาย
เงินกองทุน  ใหอยูในระเบียบฉบับเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๓)  และมาตรา  ๒๕  (๔)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  
จึงออกระเบียบไว  ดังนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยอํานาจหนาที่
ของผูจัดการกองทุน  การรับเงินและเบิกจายเงินกองทุนส่ิงแวดลอม  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)  แหงพระราชบญัญติั
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
“พระราชบัญญติั”  หมายความวา  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ระเบียบวาดวยหลักเกณฑ  เง่ือนไข”  หมายความวา  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  

วาดวยหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการขอจัดสรรและขอกูยืมเงินกองทุนส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
“ภยันตราย”  หมายความวา  อันตรายและความเสียหายอยางรายแรง  ที่กอใหเกิดภาวะมลพิษ

ตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน 
“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 
อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุน 

 
 

ขอ ๘ ผูจัดการกองทุนตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจายเงิน  และรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ 

เปนรายไตรมาส 
(๒) เก็บรักษาและจายเงินกองทุนสวนที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ 
(๓) จัดทําประมาณคาใชจายในการบริหารเงินกองทุนสวนที่ไดรับจัดสรร  สงสํานักงาน 

เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
(๔) ดําเนินการอื่นใด  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๙ ผูจัดการกองทุนตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วิเคราะหความเปนไปไดในดานการลงทุนและดานวิชาการ 
(๒) ทําสัญญาใหกูแทนคณะกรรมการในฐานะผูใหกู 
(๓) เก็บรักษาและจายเงินกองทุนสวนที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการใหผูกูตามเง่ือนไข 

ในสัญญากู 
(๔) ติดตาม  ทวงถาม  และรับเงินที่ผูกูชําระคืนพรอมทั้งดอกเบี้ย  สงเขากองทุนและรับภาระ

หนี้สูญ 
(๕) จัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจายเงิน  และรายงานการเงินตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด  เสนอคณะกรรมการ  และสําเนาสงกรมบัญชีกลางเปนรายไตรมาส 
(๖) ดําเนินการอื่นใด  ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่บันทึกขอตกลงกําหนด 
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ขอ ๑๐ ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  เปดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ 
ชื่อบัญชี  “กองทุนส่ิงแวดลอม  (ผูจัดการกองทุน)”  และผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  เปดบัญชีเงินฝากกับ
สถาบันการเงินที่เปนของรัฐ  ชื่อบัญชี  “กองทุนส่ิงแวดลอม  (ชื่อสถาบันการเงินของรัฐที่เปนผูจัดการ
กองทุน)”  และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบ  เพื่อกรมบัญชีกลางโอนเงิน 
เขาบัญชีใหตอไป 

ดอกผลที่งอกเงยจากบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งใหตกแกกองทุน 

หมวด  ๒ 
วิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน 

กรมบัญชีกลาง  และผูจัดการกองทุน 
 

 

ขอ ๑๑ การพิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน  ใหสํานักงานเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
(๒) โครงการขอเงินกู  ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  

และนําผลการวิเคราะหเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑ  เง่ือนไข 

ขอ ๑๒ โครงการใด ๆ  ซ่ึงคณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบ  และจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
เงินกูจากกองทุนแลว  ใหสํานักงานแจงใหกรมบัญชีกลาง  และผูจัดการกองทุนทราบภายในสามวัน 
นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติ 

ขอ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีตามขอ  ๑๐  แลว  ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  
ดําเนินการโอนเงินใหแกผูไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุน  ภายในวันทําการนั้น  หรืออยางชาภายใน 
วันทําการถัดไป 

ขอ ๑๔ ใหผู จัดการกองทุนตามขอ  ๙  ดําเนินการทําสัญญากูใหแลวเสร็จภายในสิบหา 
วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน  และสงสําเนาสัญญาใหกรมบัญชีกลางและสํานักงาน
ทราบดวย 
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ขอ ๑๕ ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  ย่ืนคําขอเบิกเงินตอกรมบัญชีกลาง  กอนที่จะถึง
กําหนดการจายเงินอยางนอยสิบวันทําการ  และสงสําเนาใหสํานักงานทราบดวย  โดยมีรายละเอียด
ประกอบการขอเบิกเงิน  ดังนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการพรอมรายละเอียดโครงการ 
(๒) แผนการใชเงิน 
(๓) แผนการสงเงินคืนกองทุน   
(๔) เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอ ๑๖ ใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  กอนวันครบกําหนด

จายเงินแตละงวดตามแผนการใชจายเงินไมเกินสามวันทําการ  โดยผูจัดการกองทุนจะตองโอนเงิน 
ที่ไดรับมาจากกรมบัญชีกลางใหผูกูในวันครบกําหนดการจายเงินแตละงวด 

กรณีที่ผูกูไมปฏิบัติตามสัญญา  และผูจัดการกองทุนไดระงับการจายเงิน  ใหผูจัดการกองทุน
รายงานใหสํานักงานทราบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการตอไปตามขอ  ๒๐  แหงระเบียบ 
วาดวยหลักเกณฑและ  เง่ือนไข 

ขอ ๑๗ ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  นําเงินที่ตองรับชําระคืน  สงคืนกองทุนที่กรมบัญชีกลาง  
ภายในสองวันทําการนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินตามสัญญา 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  ผิดนัดชําระเงินใหกองทุนตามสัญญา  จะตอง 
รับผิดในการชําระเบี้ยปรับสําหรับจํานวนเงินที่ไมสามารถสงคืนใหกองทุนที่กรมบัญชีกลาง  ในอัตรา
เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงสุดของธนาคารที่เปนผูจัดการกองทุนกําหนดในเวลาผิดนัด  ทั้งนี้จนกวา 
จะไดสงเงินคืนใหกองทุนที่กรมบัญชีกลาง 

ผลประโยชนใด ๆ  ที่งอกเงยจากเงินกองทุน  สวนที่ไมสามารถโอนเงินใหผูกูหรือสงคืนให
กรมบัญชีกลางตามที่กําหนดขางตนใหตกแกกองทุน 

ขอ ๑๙ ใหผูจัดการกองทุนที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนไปดําเนินการตามโครงการ  ตามขอ  ๘  
และขอ  ๙  จัดทํารายงานการรับจายเงินสงกรมบัญชีกลางเปนรายไตรมาสตามปงบประมาณ  จนกวา 
จะสงคืนเงินกองทุนเสร็จส้ิน  และใหสําเนาสงสํานักงานทราบดวย 

การรายงานการรบัจายเงินขางตนใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๙  จัดทํารายงานสถานะหนี้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบเปนรายไตรมาส 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๐ เมื่อโครงการเสร็จส้ินแลวใหผู จัดการกองทุนปดบัญชีเงินฝากและสงเงินที่เหลือ  
พรอมดอกผลทั้งหมดใหกองทุนภายในสิบหาวัน  นับจากวันส้ินสุดโครงการ 

ขอ ๒๑ ใหผูจัดการกองทุนสงเงินคงเหลือพรอมดอกผล  เขากองทุนอยางนอยปละคร้ังภายใน
วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ของทุกป  สําหรับผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  และวันที่  ๑๕  มกราคมของทุกป  
สําหรับผูจัดการกองทุน  ตามขอ  ๙   

ในกรณีที่มีโครงการเสร็จส้ินกอน  ใหนําสงเงินคงเหลือของโครงการพรอมดอกผลทั้งหมด  
ใหกองทุนภายในสิบหาวัน  นับวันส้ินสุดโครงการ 

ขอ ๒๒ วิธีการปฏิบัติงานระหวางคณะกรรมการ  สํานักงาน  กรมบัญชีกลาง  และผูจัดการ
กองทุน  นอกเหนือจากที่ปรากฏในระเบียบนี้ใหเปนไปตามขอตกลงที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
การรับเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 
 

 

ขอ ๒๓ ใหกรมบัญชีกลางเปดบัญชีเงินฝาก  “กองทุนส่ิงแวดลอม”  ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน  
เงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ 

ขอ ๒๔ บรรดาเงินที่เปนรายรับตามมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติ  ใหนําฝากเขาบัญชี  
“กองทุนส่ิงแวดลอม”  ตามขอ  ๒๓  ภายในสองวันทําการนับต้ังแตวันที่กรมบัญชกีลางไดรับเงินนั้น 

หมวด  ๔ 
การจายเงินกองทุนโดยกรมบัญชีกลาง 
 

 

ขอ ๒๕ ใหจายเงินกองทุนเพื่อกิจการตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติ  และตามมติของ
คณะกรรมการ 

ขอ ๒๖ ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง  หรือผูที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติการจายเงินกองทุน  ตามโครงการและแผนงานที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ขอ ๒๗ ใหกรมบัญชีกลางจายเงินกองทุนโดยการโอนเงินเข าบัญชีผู จัดการกองทุน  
ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) กรณีกรมบัญชีกลางเปนผูจัดการกองทุน  ใหโอนเขาบัญชีเงินฝากโดยใชชื่อบัญชีวา  
“กองทุนส่ิงแวดลอม - (ผูจัดการกองทุน)” 

(๒) กรณีของสถาบันการเงินของรัฐเปนผูจัดการกองทุน  ใหโอนเขาบัญชีเงินฝากโดยใช 
ชื่อบัญชีวา  “กองทุนส่ิงแวดลอม - (ชื่อสถาบันการเงินของรัฐที่เปนผูจัดการกองทุน)”   

การจายเงินกองทุนจะตองมีหลักฐานการจายเงินไว  เพื่อเปนประโยชนในการตรวจสอบและ
ตองบันทึกรายการจายเงินไวในบัญชี 

ขอ ๒๘ เพื่อความคลองตัวและประโยชนในการบริหารงาน  ใหสํานักงานจัดทํางบประมาณ
คาใชจายในการบริหารเงินกองทุนสวนที่ไดรับจัดสรรประจําป  เพื่อเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
คาใชจายในการบริหารเงินกองทุน  ไดแก 

(๑) คาตอบแทนหรือคาจางผูจัดการกองทุน 
(๒) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบของทางราชการ   
(๓) คาใชจายในการบริหารสํานักงานกองทุนส่ิงแวดลอม  และการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง 
(๔) คาใชจายอื่น ๆ  ที่ใชในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการกําหนด 
การจายเงินคาใชจายในการบริหารเงินกองทุนขางตนจากกองทุน  ใหเปนไปตามรายการและ

ภายในวงเงินประมาณการรายจายประจําปที่คณะกรรมการเห็นชอบ  ในกรณีที่คาใชจายจริงในการ
บริหารเงินกองทุนสูงกวาวงเงินประมาณการรายจายประจําป  ใหสํานักงานเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 

ขอ ๒๙ ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผูที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย  เปนผูเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานกองทุนตามขอ  ๒๘  ใหสํานกังานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 

ขอ ๓๐ ใหกรมบัญชีกลางจัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุน  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
เปนรายไตรมาสตามปงบประมาณ  และสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อทราบ 

ขอ ๓๑ ใหกรมบัญชีกลางจัดทํางบแสดงฐานะการเงินของกองทุน  เพื่อใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินตรวจสอบภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ  และใหสําเนาสงสํานักงาน  
และเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว  ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

ขอ ๓๒ ทรัพยสินใด ๆ  ที่จัดซ้ือเพื่อการดําเนินงานกองทุน  ใหข้ึนทะเบียนและบันทึก 
เปนทรัพยสินของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๓๓ วิธีการปฏิบั ติในการควบคุมการรายงานและการบันทึกบัญชี   การปดบัญชี 
ของโครงการ  ใหเปนไปตามระบบบัญชีกองทุนที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๕ 
การเบิกจายเงินอุดหนุน 

 
 

ขอ ๓๔ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตามมาตรา  ๒๓  (๑)  และ  (๔)  แหงพระราชบัญญัติเปดบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ชื่อบัญชี  “กองทุนส่ิงแวดลอม  โครงการ….”  
โดยแยกเปนรายโครงการ  และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  ทราบ   
เพื่อโอนเงินเขาบัญชีใหตอไป 

ขอ ๓๕ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตามขอ  ๓๔  ย่ืนหนังสือขอเบิกเงินกับผูจัดการกองทุน
ตามขอ  ๘  โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิกดังตอไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการพรอมรายละเอียดโครงการ 
(๒) แผนการใชเงิน 
(๓) ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของโครงการ 
(๔) สัญญาจัดซ้ือจัดจางตามแบบในระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนโุลม  (ถามี) 
(๕) เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ตามที่ผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  กําหนด 
ขอ ๓๖ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตามขอ  ๓๔  ขอเบิกเงินตอผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  

ตามแผนการใชจายเงินเปนงวด ๆ  พรอมแนบหลักฐานตามขอ  ๓๔   
ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  โอนเงินที่ขอเบิก  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามที่ผูไดรับ

อนุมัติเงินอุดหนุนตามขอ  ๓๔  แจงมา   
ขอ ๓๗ ใหผูที่ไดรับเงินอุดหนุนตามขอ  ๓๔  ใชจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามโครงการได  

ภายในวงเงินที่ไดรับอนมุัติ  รายจายที่กําหนดไวสําหรับโครงการใดใหใชสําหรับโครงการนั้น  จะโอน
หรือนําไปใชในโครงการอื่นไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

การเปลี่ยนแปลงรายการ  ในสาระสําคัญ  หรือการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการ 
ของโครงการที่ไดรับอนุมัติจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนจึงจะเปลี่ยนแปลงได 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่มิไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดในขอ  ๓๕  (๑)  และ  (๒)  ใหผูที่ไดรับ
เงินอุดหนุนสงเงินคืนกองทุนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเงิน  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหเก็บไวใชตอเปนกรณีพิเศษ 

ขอ ๓๙ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตามขอ  ๓๔  จากกองทุน  จัดทํารายงานการรับจายเงิน
ของโครงการ  สงผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  เปนรายไตรมาสตามปงบประมาณ  จนกวาจะเสร็จส้ิน
โครงการ   

ขอ ๔๐ เมื่อโครงการสิ้นสุดแลว  ใหผูที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุน  ปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารและสงเงินคงเหลือพรอมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตามขอ  ๒๗  (๑)  ภายในสิบหาวันนับจาก
วันส้ินสุดโครงการ   

ในกรณีไมปฏิบัติตามวรรคแรก  ใหถือวาผูที่ไดรับเงินอุดหนุน  ตกเปนลูกหนี้ผิดนัดนับจากวัน
ส้ินสุดโครงการ  และตองชําระเบี้ยปรับในอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอปของเงินที่ตองสงคืน  จนกวาจะสง
เงินคืนกองทุน 

ขอ ๔๑ วิธีการเก็บรักษาเงิน  การเบิกจายเงิน  และการพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนในสวนที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้   
ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  สําหรับองคกรอื่น ๆ  ใหปฏิบัติตามระเบียบของ
องคกรนั้น ๆ 

หมวด  ๖ 
การเบิกจายเงินบริหารกองทุน 

 
 

ขอ ๔๒ ใหสํานักงานย่ืนหนังสือขอเบิกเงินกับผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  โดยมีเอกสาร
ประกอบการขอเบิกดังตอไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติ 
(๒) แผนการใชเงิน 
(๓) ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของสํานักงาน 

หมวด  ๗ 
การเบิกจายเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน 

 
 

ขอ ๔๓ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนแจงชื่อ
และเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของโครงการดังกลาว  ใหผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  ทราบ  เพื่อโอน
เงินเขาบัญชีใหตอไป 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๔๔ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน 
ย่ืนหนังสือขอเบิกเงินกับผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิกดังตอไปนี้ 

(๑) มติคณะกรรมการพรอมรายละเอียดโครงการ 
(๒) แผนการใชเงิน 
(๓) ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของโครงการ 
(๔) เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ตามที่ผูจัดการกองทุนตามขอ  ๘  กําหนด 
ขอ ๔๕ ใหผูไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดทํารายงานการรับจายเงิน  ปดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารและสงเงินคงเหลือพรอมดอกผลทั้งหมดคืนกองทุนตามขอ  ๒๗  (๑)  ภายในสิบหาวันนับจาก
วันส้ินสุดโครงการ   

ในกรณีที่มิไดปฏิบัติตามวรรคแรก  ใหผูที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตกเปนผูผิดนัดนับแตวัน
ส้ินสุดโครงการ  และตองชําระเบี้ยปรับในอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอปของเงินที่ตองสงคืน  จนกวาจะสง
เงินคืนกองทุน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๖ โครงการหรือการดําเนินการใด  ที่คณะกรรมการไดอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแลว  
ภายใตระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยการจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  วาดวยการจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒   
(พ.ศ.  ๒๕๔๔)  และอยูระหวางการดําเนนิโครงการ  ใหมีผลบังคับใชภายใตระเบียบเดิมตอไป 

ขอ ๔๗ บรรดาโครงการหรือการดําเนินการใด  ที่ได ย่ืนขอกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   
และอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ  ใหดําเนินการตอไป  โดยใชระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประธานกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 
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