
การจดัท าแบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ
เพือ่จดัสง่ใหผู้ค้า้น า้มนั

วนัศกุรท์ ี ่12 ก.ย. 57
 ณ หอ้งประชุม 1 ช ัน้ 15

เอกสารประชุม ทางโทรศพัท ์
ระหวา่ง

 ธพ.  พนจ.  และ สบพน. 
เร ีอ่ง 



ความเป็นมา

ตามค าส่ัง คสช. ที่ 120/2557 เร่ืองการปรับโครงสร้างราคา
น า้มันเชือ้เพลิง ลว. 28  ส.ค. 57 สรุปประเดน็ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

ขอ้ 8 ก าหนดให ้ธพ. และ พนจ. 
 แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ค้า้น า้มนัทราบจ านวนเงนิ

ชดเชยทีพ่งึไดร้บั หรอืจ านวนเงนิสง่เขา้กองทนุ
 สง่ส าเนาหนังสอืให ้สบพน. ทราบ

ขอ้ 9 ใหผู้ค้า้น ้ามัน ยืน่หนังสอืขอรับเงนิชดเชย หรอืสง่เงนิ
เขา้กองทนุ ตอ่ สบพน. ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บั
หนงัสอื (จาก ธพ. หรอื พนจ.)

ขอ้ 10 ผูค้า้น ้ามันทีไ่มส่ง่เงนิเขา้กองทนุ สง่ขาด หรอืสง่เงนิ
เมือ่พน้ก าหนดจะตอ้งจา่ยเงนิเพิม่รอ้ยละ 6 ตอ่เดอืน  



การด าเนนิการ

 ธพ. และ พนจ. พมิพแ์บบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ซึง่จะยังไม่
ระบวุันครบก าหนดช าระของผูค้า้น ้ามันแตล่ะรายไดแ้น่นอน 
เนือ่งจากไมท่ราบวันทีผู่ค้า้น ้ามันไดรั้บเอกสารดงักลา่ว
ขา้งตน้ 

 ธพ.และ พนจ.  สง่เอกสารแบบจดหมายลงทะเบยีนตอบรับ 
เพือ่ใหผู้ค้า้น ้ามันยนืยันการไดรั้บเอกสาร  

 ผูค้า้น ้ามัน ไปช าระเงนิสง่เขา้กองทนุ ผา่น ธ.กรงุไทย หรอื 
ทีท่ าการไปรษณีย์

ปญัหา

กรณีทีผู่ค้า้น ้ามัน ไปช าระเงนิเกนิกวา่ 90 วัน ธ.กรงุไทย 
และไปรษณีย ์จะไมส่ามารถค านวณและเรยีกเก็บเงนิเพิม่ได ้
เนือ่งจากในแบบน าสง่เงนิไมม่ขีอ้มลูวันครบก าหนดช าระเงนิ



แนวทางแกไ้ข

    สบพน. ไดป้ระชมุกบั ธพ. ธ.กรงุไทย และบ.ไปรษณียไ์ทย 
เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักลา่ว สรปุแนวทางไดด้งันี้

1) ธพ.และ พนจ. สง่เอกสารใหผู้ค้า้น า้มนั 2 คร ัง้

คร ัง้ที ่2 :  จดัสง่แบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที ่2
ภายใน 12 พ.ย. 57

เพือ่ระบวุนัครบก าหนดช าระทีแ่นน่อนใน
แบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ส าหรบัค านวณเงนิเพิม่ได้

คร ัง้ที ่1 :   จดัสง่แบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที ่1 
        ภายใน 15 ต.ค. 57 

เพือ่แจง้ใหผู้ค้า้น า้มนัทราบ และเร ิม่นบั            
วนัครบก าหนดช าระ



แนวทางแกไ้ข

2) เมือ่ผูค้า้น า้มนั ทีย่งัไมส่ง่เงนิเขา้กองทนุ ไดร้บัแบบ
น าสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที ่2 ครบทกุราย  แลว้ 

จะยกเลกิแบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที ่1  

ท ัง้นี ้เพือ่ป้องกนัการน าแบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ที่
ไมร่ะบวุนัครบก าหนดช าระแนน่อน ไปช าระเงนิเมือ่เกนิ 
90 วนั ซึง่ท าใหก้องทนุไมไ่ดร้บัเงนิเพิม่กรณีช าระเกนิ
ก าหนด 

 โดยยกเลกิแบบน าส ัง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที ่1

ต ัง้แตว่นัที ่15 ธ.ค. 57 เป็นตน้ไป



แบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ ฉบบัที ่1 

ขอ้ควรระวงั 
1. ในแบบฟอรม์การช าระเงนิ (สว่นที ่2 ) ใบทะเบยีนเลขที ่(Ref.1) ใหพ้มิพเ์ลขทีต่ามใบทะเบยีนผูค้า้น ้ามัน 

เชน่ “กท 2828/999/2557” เป็น “กท28289992557” โดยไมเ่วน้วรรค  และไมม่เีครือ่งหมาย “/”   

2. ธพ. และ พนจ. สง่เอกสารแจง้ใหผู้ค้า้น ้ามันในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย ์ลงทะเบยีน
ตอบรบั (ใบเหลอืง)  ภายในวนัที ่15 ต.ค.57 และตอ้งไดร้บัใบเหลอืงทีต่อบกลบัทกุราย  



แบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ ฉบบัที ่2 

ขอ้ควรระวงั 
1. ในแบบฟอรม์การช าระเงนิ (สว่นที ่2 ) เพิม่วนัครบก าหนดช าระเงนิ (Ref.2)  โดยพมิพเ์ป็นตัวเลข เชน่ 

“31 ธนัวาคม 2557” เป็น “31122557” โดยไมเ่วน้วรรค และไมม่เีครือ่งหมาย “/”   

2. ธพ. และ พนจ. สง่เอกสารแจง้ใหผู้ค้า้น ้ามันในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตอบรบั (ใบเหลอืง)  ภายในวนัที ่12 พ.ย.57 และตอ้งไดร้บัใบเหลอืงทีต่อบกลบัทกุราย 



ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ควรระวงั
 แบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ ควรพมิพโ์ดยเลขอารบคิ เนือ่งจากเป็น

ตวัเลขทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป

 ตรวจสอบใบตอบรับ (ใบเหลอืง) วา่มผีูล้งนามรับ ระบวุนัทีรั่บ
เอกสาร ชดัเจน  เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบทกุใบ

 ประสานกบ้ สบพน. เพือ่ตรวจสอบรายชือ่ผูค้า้น ้ามนัทีย่งัไมส่ง่เงนิ
เขา้กองทนุ กอ่นออกหนังสอืเตอืนใหน้ าสง่เงนิ เพือ่ป้องกนัการสง่
เงนิเขา้กองทนุ ซ า้ซอ้น

 เรง่ออกแบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัที ่2) 
เพือ่เตอืนใหช้ าระเงนิภายในก าหนด และใชแ้ทนแบบน าสง่เงนิ
เขา้กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัที ่1) เนือ่งจาก ธ.กรงุไทย 
และไปรษณียจ์ะไมร่บัช าระเงนิตามแบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ
น า้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัที ่1) ต ัง้แตว่นัที ่15 ธ.ค. 57 เป็นตน้ไป 

 กรอกขอ้มลูในไฟลด ์Excel57 ทีส่ง่ให ้สบพน. ใหค้รบ 



สรปุเอกสารทีต่อ้งสง่ให ้สบพน.
1. ส าเนาบญัชสีรปุจ านวนเงนิชดเชย/จ านวนเงนิสง่เขา้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ

สทุธิ

2. ส าเนาแบบน าสง่เงนิเขา้กองทนุ

3. หนังสอืมอบอ านาจใหล้งนามเอกสารบญัชสีรปุจ านวนเงนิชดเชย/จ านวนเงนิ
สง่เขา้กองทนุ ของในแตล่ะจังหวดั พรอ้มส าเนาบตัรผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจลงนาม (ผูม้อี านาจลงนามจังหวดัละ 1 คน)

4. ไฟล ์Excel 57

ล าดบั วันทีร่ะบุใน
หนังสอืแจง้ผู้ค้า วันทีค่รบก าหนด

ทะเบยีน รายชือ่ผูค้า้น า้มนั เลขที่ หมูท่ ีต่รอก/ซอยถนนต าบลอ าเภอจงัหวดัไปรษณีย์

-
ขอรับเงนิชดเชย/น าส่งเงนิเข้ากองทนุ

เลขที่ - - - /อาคาร- /แขวง/เขต- -

1 3 0  ก.ย. 57 3 1  ธ.ค. 57 กท 
2828/999/2557 หจก 

AAA กรอกขอ้มลู กรอกขอ้มลูกรอกขอ้มลูกรอกขอ้มลูกรอกขอ้มลูกรอกขอ้มลูกรอกขอ้มลูกรอกขอ้มลู

2

3 หมาถงึวนัทีผู่ค้า้รับหนังสอื

4  +  9 0 วนั

5
6 ดงัน ัน้ ถา้ สบพน. ไดร้บั

7 เอกสารขอรบัเงนิชดเชย

8 หลงัจากนี ้ผูค้า้จะหมดสทิธิ

9 รบัเงนิชดเชย

ตวัอยา่ง
และขอใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบ



รายชือ่ผูป้ระสานงานของ สบพน.

1. นางไพลนิ  ฟุ้งเกยีรต ิ

     ผูอ้ านวยการส านักบรหิารการเงนิและบญัชกีองทนุ

     โทร. 02-794 6067          pailin@efai.or.th

2. นายทศพล  จันทจติร     

หวัหนา้กลุม่งานการเงนิ  

โทร. 02-794 6058 thodsapon@efai.or.th

3. นางสาวชตุมิา  เอยีงสา

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ  

โทร. 02-794 6056 chutima@efai.or.th

FAX 02-794 6070


