รายละเอียดการยืน่ เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุนสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
๑. คุณสมบัติของผู้กู้
ผู้ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนำจขอกู้ได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น รวมทั้งได้รับคำสั่งอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอำนำจจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ให้ผู้กู้ กู้ยืมเงินจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
๑.๒) รัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีอำนำจขอกู้ได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรัฐวิสำหกิจนั้น
หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยังไม่สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนเงินกู้จำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้ เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทยยังมิได้ออกระเบียบในกำรกู้เงินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไว้
๒. ขอบข่ายการสนับสนุนเงินกู้
เพื่อกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง ระบบบำบัดอำกำศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย/อำกำศเสีย ระบบกำจัดของเสียหรือ
อุปกรณ์อื่นใด เพื่อใช้เฉพำะในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสำหกิจนั้น
๓. วงเงินกู้ : เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินของระบบหรือ
อุปกรณ์นั้น
๔. เงื่อนไขในการกู้เงิน
๔.๑ อัตรำดอกเบี้ย :
- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ ๒.๒๕ ต่อปี
- กรณีรัฐวิสำหกิจ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี
๔.๒ กำรชำระคืนเงินกู้
- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) ระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี
๒) ระยะเวลำชำระหนี้ รวมระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน ๑๐ ปี
๓) ในระหว่ำงระยะเวลำปลอดชำระเงินต้น ให้ชำระดอกเบี้ยตำมระยะเวลำที่ผู้จัดกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อมกำหนด
- กรณีรัฐวิสำหกิจ
๑) ระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน ๒ ปี
๒) ระยะเวลำชำระหนี้ รวมระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน ๗ ปี
๓) ในระหว่ำงระยะเวลำปลอดชำระเงินต้น ให้ชำระดอกเบี้ยตำมระยะเวลำที่ผู้จัดกำรกองทุน
สิ่งแวดล้อมกำหนด

-๒๕. การยื่นขอกู้
๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ ที่มีควำมประสงค์จะขอกู้เงินจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
จะต้องจัดทำเอกสำร จำนวน ๒ ชุด เพื่อยื่นเสนอต่อ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (ผู้จัดกำรกองทุน) ประกอบด้วย
๑) หนั งสื อขอรั บ กำรสนั บ สนุ น เงิ นกู้ จำกกองทุ น สิ่ งแวดล้ อม ตำมแบบค ำขอเงิน กู้ จำกกองทุ น
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรขอ
จัดสรร และขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ และลงนำมในหนังสือโดยผู้ มีอำนำจ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อำนำจ ตำมระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหำดไทย หรือรัฐวิสำหกิจ นั้น
๒) ข้อเสนอโครงกำร (proposal) อย่ำงน้อยจะต้องมีสำระสำคัญ ประกอบด้วย :
๒.๑) วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
๒.๒) รำยละเอียดของโครงกำร
๒.๓) แผนกำรดำเนินงำน
- แผนปฏิบัติงำน
- แผนกำรส่งคืนเงิน
- ระยะเวลำดำเนินงำนตำมโครงกำร
๒.๔) จำนวนเงินกู้ และแผนกำรใช้เงิน (ระบุจำนวนงวดเงิน)
๒.๕) แผนกำรใช้คืนเงินกู้ (ระบุจำนวนงวดเงิน) พร้อมอัตรำดอกเบี้ย
๒.๖) ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
๒.๗) หลักฐำนหรือเอกสำรอื่นๆ ที่สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมกำหนด อำทิเช่น
กรณีกำรก่อสร้ำงระบบ
- เอกสำรกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร (Feasibility Study) กำรศึกษำกำร
ออกแบบรำยละเอียดก่อสร้ำงของโครงกำร (Detail Design) แบบรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงโครงกำร รำยกำร
ประมำณรำคำ
กรณีจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงหรือควบคุมมลพิษ
- สำเนำเอกสำรข้อกำหนดรำยละเอียดอุปกรณ์ (Specifications)
๕.๒ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนกำรเงิน สำหรับผู้จัดกำรกองทุนพิจำรณำ
๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีรำยงำนกำรประชุมที่แสดงให้ทรำบถึงกำรอนุมัติให้กู้ของ
สภำ (สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือสภำเทศบำล) และรับรองว่ำ จะตั้งงบประมำณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนำคำร
จนกว่ำจะเสร็จสิ้น ซึ่งมติในรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ควรมีรำยละเอียดของกำรให้ควำมเห็นชอบดังนี้
- วงเงินกู้จำกกองทุนสิ่งแวดล้อม (ระบุจำนวนเงิน)
- แผนชำระเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตำมจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย (ระบุจำนวนเงินงวด
พร้อมดอกเบี้ย)

-๓- มติยืนยันว่ำตั้งงบประมำณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนำคำรจนกว่ำจะเสร็จสิ้น เนื่องจำกธนำคำร
จะพิจำรณำให้กู้ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน
- ส ำเนำหนั ง สื อ แสดงกำรอนุ มั ติ ใ ห้ กู้ เงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มจำกผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด
ตำมระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหำดไทย
๒) กรณีรัฐวิสำหกิจ ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันประกอบด้วย
๓) สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของผู้มีอำนำจลงนำมในสัญญำกู้
๔) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้กยู้ ื่นคำขอมอบอำนำจให้บุคคลอื่น
ลงนำมในแบบคำขอแทน
๕) งบกำรเงินย้อนหลัง ๓ ปี
๖) Statement บัญชีเงินฝำกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสำหกิจ ย้อนหลัง ๖ เดือน
๗) เอกสำรอื่นๆ ตำมระเบียบของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย
ทั้งนี้ เอกสำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /รัฐวิสำหกิจ จัดทำเพื่อยื่นเสนอขอกู้จำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีกำรลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำในเอกสำร โดยผู้มีอำนำจหรือผู้ที่ ได้รับมอบอำนำจตำมระเบียบปฏิบัติของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกระทรวงเจ้ำสังกัด
๖. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการ มีดังนี้
๖.๑ กำรตรวจสอบเอกสำร
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย จะดำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำร/หลักฐำน ของ
โครงกำรในเบื้ องต้ น กรณี ที่ เอกสำรไม่ ส มบู รณ์ แ ละไม่ ถู ก ต้ อ ง บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย จะแจ้ งให้ ผู้ กู้ ท รำบเพื่ อ
ดำเนินกำรต่อไป
๖.๒ กำรวิเครำะห์โครงกำร
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย จะเป็นผู้ทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ทั้งทำงเทคนิคและ
ควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระหนี้ให้แล้วเสร็จ ภำยใน ๖๐ วันทำกำร นับจำกวันที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์
๖.๓ กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ
เมื่ อ บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย แจ้ งผลกำรพิ จ ำรณำควำมเป็ น ไปได้ ข องโครงกำร ให้ ส ำนั ก งำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมทรำบ ส ำนักงำนฯ จะนำเสนอคณะกรรมกำรกองทุ นฯ
พิจำรณำอนุมัติโครงกำร
- กรณี ค ณะกรรมกำรกองทุ น ฯ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ กู้ ส ำนั ก งำนฯ จะแจ้ ง มติ ใ ห้ บมจ.
ธนำคำรกรุ ง ไทย และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ทรำบ ภำยใน ๓ วั น ท ำกำร นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมกำรกองทุน ฯ รั บ รองมติ และบมจ.ธนำคำรกรุงไทย จัดท ำสั ญ ญำกู้ยืมเงิน กับ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น/รัฐวิสำหกิจ ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนฯ
- กรณีคณะกรรมกำรกองทุนฯ ไม่เห็นชอบให้กู้ สำนักงำนฯ จะแจ้งให้ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสำหกิจทรำบ ภำยใน ๓ วันทำกำร นับแต่วันที่คณะกรรมกำรกองทุนฯ รับรองมติ
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