
เอกสารประชุม ทางโทรศพัท ์
ระหวา่ง

 ธพ.  พนจ.  และ สบพน. 
เร ี�อง 

แนวปฏบิตักิารจดัสง่เอกสารใหผู้ค้า้นํ *ามนัและ สบพน.

วนัจนัทรท์ ี� 10 พ.ย. 57
 ณ หอ้งประชุม 1 ช ั*น 15
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ปญัหาที�พบจากการขอรบัเงนิชดเชย 
และการนําสง่เงนิเขา้กองทนุ
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1. ณ วนัที� 7 พ.ย.57 สบพน. ไดร้บัขอ้มลูดงันี*

1.1 ไดร้บัขอ้มลูจาก ธพ. และ พนจ. 
� สําเนาบญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชย     17 จงัหวดั
� Data Excel      27 จงัหวดั

ขอ้มลูที�ผดิพลาด
�  สําเนาบญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชย      7 จงัหวดั
� Data Excel       7 จงัหวดั
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� Data Excel       7 จงัหวดั

      1.2 ไดร้บัเอกสารขอรบัเงนิชดเชยจากผูค้า้นํ *ามนั 
� เอกสารขอรบัเงนิและตรวจสอบแลว้     2,800  ราย
� ผูค้า้นําสง่เงนิเขา้กองทนุแลว้        1,174  ราย

      พบขอ้ผดิพลาดจากการยื�นขอรบัเงนิชดเชย ดงันี*

� ขาดเอกสารประกอบ+กรอกขอ้มลไมค่รบ      388  ราย
� ขอ้มลูในบญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชยผดิ       103  ราย



2. ขอ้มลูการสรปุเงนิชดเชยผดิพลาด จาํนวน 39 ราย

เชน่ 
• ลงรายการชนดิปรมิาณนํ*ามนัคงเหลอืผดิประเภท
• ลงรายการปรมิาณนํ*ามนัคงเหลอืของผูค้า้สลบักนั

บัญชสีรปุ
ใบแรก

บัญชสีรปุ
ฉบับแกไ้ข

ตวัอยา่ง
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3. บญัชสีรปุฯ ระบชุื�อผูค้า้ไมถ่กูตอ้ง / ครบถว้น จาํนวน  64 ราย 

ตวัอยา่งการระบชุื�อผูค้า้ไมถ่กูตอ้ง
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4. ขอ้ผดิพลาดจากการสง่เอกสารใหผู้ค้า้นํ *ามนัซํ *าซอ้น

� พนจ. สง่บญัชสีรปุฯ ซึ�งระบจุํานวนเงนิชดเชยสทุธ ิใหผู้ค้า้นํ/ามันเพื�อขอรับเงนิชดเชย 
และสง่แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุใหผู้ค้า้นํ/ามันดว้ย 
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5. ผูค้า้ฯ กรอกรายละเอยีดใบขอรบัเงนิชดเชยกองทนุ
ไมถ่กูตอ้ง/ไมค่รบถว้น จาํนวน 44 ราย

ตวัอยา่งที�ผดิ ตวัอยา่งที�ถกูตอ้ง

��
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การจดัทาํแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ (ฉบบัที� 2)
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การจดัทาํแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ (ฉบบัที� 2)

1. สบพน. สรปุรายชื�อผูค้า้นํ *ามนั ที�สง่เงนิเขา้กองทนุแลว้ให ้ธพ.และ
พนจ. ทาง E-Mail : provincemoen@energy.mail.go.th เมื�อวนัที� 8 
พ.ย.57 เพื�อให ้ธพ.และ พนจ. ตรวจสอบรายชื�อผูค้า้ฯที�ยงัไมน่ําสง่
เงนิเขา้กองทนุ กอ่นการจดัทาํแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 2

2. ธพ. และ พนจ. จะจดัพมิพแ์ละสง่แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 2   
    ใหผู้ค้า้นํ *ามนั ภายในวนัที� 12 พ.ย.57  เมื�อ
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    ใหผู้ค้า้นํ *ามนั ภายในวนัที� 12 พ.ย.57  เมื�อ
         - ระบวุนัครบกาํหนดชําระเงนิที�แนน่อนในแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ 
            สําหรบัคาํนวณ เงนิเพิ�มในกรณีที�ผูค้า้ฯ นําสง่เงนิลา่ชา้

         - ธ.กรงุไทย และไปรษณียไ์ทย จะหยดุรบัชําระเงนิตามแบบ
            นําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 1 ต ั*งแตว่นัที� 15 ธ.ค.57 โดยจะ             
            ตอ้งใชแ้บบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 2 (เนื�องจาก Comp  
            Code ธ.กรงุไทย และ Pay at Post ไปรษณียไ์ทย ตา่งจาก    
            ฉบบัที� 1)



การจดัทาํแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ (ฉบบัที� 2)  (ตอ่)

3. การจดัทาํแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 2 
- ขอให ้ธพ. และ พนจ. พมิพ ์วนัครบกําหนดชําระเงนิในสว่นที� 2 

              ของแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ เป็นตวัเลข 8 หลกั เชน่ ครบ
              กาํหนดชําระเงนิวนัที� 5 มกราคม 2558  ใหพ้มิพ์
             “ 05012558” โดยไมเ่วน้วรรคและไมม่เีครื�องหมาย “/” 

- วนัครบกาํหนดชําระเงนิ คาํนวณโดยนบั 90 วนั จากวนัที�ผูค้า้
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- วนัครบกาํหนดชําระเงนิ คาํนวณโดยนบั 90 วนั จากวนัที�ผูค้า้
             นํ *ามนัไดร้บัแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 1 ตามที�ระบใุนใบ
             ลงทะเบยีนตอบรบัเอกสาร (ใบเหลอืง)

- ธ.กรงุไทย และ บ.ไปรษณียไ์ทย ขอให ้ธพ. และ พนจ. 
             ใชต้วัเลขอารบิใชต้วัเลขอารบกิก  ในแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุเทา่น ั*น



ตวัอยา่งแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุนํ *ามนัเชื*อเพลงิ ฉบบัที� 2 

ฉบบัที� 1 
(ใชไ้ดถ้งึ 14 ธ.ค.57)

ฉบบัที� 2
(เร ิ�มใช ้15 ธ.ค.57)
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สรปุปญัหาและแนวทางแกไ้ข

ปญัหา แนวทางแกไ้ข

1.การแกไ้ขขอ้มลูในบญัชสีรปุ
จํานวนเงนิชดเชย และ Data 
Excel

- ขอให ้พนจ. ตรวจสอบ
ขอ้มลูที�ถกูตอ้ง และแจง้
สรปุขอ้มลูให ้สบพน. 
ภายในวนัที� 21 พ.ย.57

2. การพมิพร์ายชื�อผูค้า้นํ/ามัน - ขอให ้พนจ. ตรวจสอบและ2. การพมิพร์ายชื�อผูค้า้นํ/ามัน 
ไมต่รงตามใบอนุญาตผูค้า้
นํ/ามัน

- ขอให ้พนจ. ตรวจสอบและ
แกไ้ขรายชื�อผูค้า้นํ/ามันตาม
มาตรา 7  มาตรา 10 และ
มาตรา 11 ใหถ้กูตอ้ง
พรอ้มท ั*ง ลงนามรบัรอง
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รายชื�อผูป้ระสานงานของ สบพน.
1. นางไพลนิ  ฟุ้งเกยีรต ิ

     ผูอ้ํานวยการสํานักบรหิารการเงนิและบญัชกีองทนุ

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

2. นายทศพล  จันทจติร     

หวัหนา้กลุม่งานการเงนิ  หวัหนา้กลุม่งานการเงนิ  

โทร. 02-794 6058 thodsapon@efai.or.th

3. นางสาวชตุมิา  เอยีงสา

เจา้หนา้ที�การเงนิ  

โทร. 02-794 6056 chutima@efai.or.th

FAX 02-794 6070
13



ขอขอบคณุทกุทา่นขอขอบคณุทกุทา่น
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Back Up
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ความเป็นมา

1. ตามคาํส ั�ง คสช. ที� 120/2557 เรื�องการปรบัโครงสรา้งราคา
นํ *ามนัเชื*อเพลงิ ลว. 28  ส.ค. 57 กาํหนดให ้ธพ. และ พนจ. 

� แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ค้า้นํ *ามนัทราบจาํนวนเงนิชดเชยที�พงึ
ไดร้บั หรอืจาํนวนเงนิสง่เขา้กองทนุ

� สง่สําเนาหนงัสอืให ้สบพน. ทราบ

2. สบพน.ไดม้กีารประชุม ระหวา่ง ธพ. และ พนจ. เมื�อ 12 ก.ย.572. สบพน.ไดม้กีารประชุม ระหวา่ง ธพ. และ พนจ. เมื�อ 12 ก.ย.57
เพื�อชี*แจงการจดัทาํแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุนํ *ามนัเชื*อเพลงิ และ
แจง้ให ้ธพ.และ พนจ. สง่เอกสารและขอ้มลู ให ้สบพน.

 

สบพน.พบปญัหาการจดัทาํขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ดงันี*
� ทาํบญัชสีรปุขอรบัเงนิชดเชย/นําสง่เขา้กองทนุ 
� การจดัสง่เอกสารขอรบัเงนิชดเชย/นําสง่เขา้กองทนุ 
� ขอ้มลู Excel file ที� ธพ. และ พนจ.ตอ้งจดัสง่ให ้สบพน.

ปญัหาที�พบ

16



ประเด็นปญัหา
ปญัหาที�พบ

1. พนจ.แจง้ สบพน.ขอแกไ้ขขอ้มลู 
ในบญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชย/นําสง่
เงนิเขา้กองทนุ และ Data Excel57 ที�
สรปุปรมิาณนํ/ามันคงเหลอื และ
ยอดเงนิชดเชย / นําสง่เขา้กองทนุ ที�
สง่ใหผู้ค้า้นํ/ามันและ สบพน. แลว้

สาเหตุ

1. ผูค้า้นํ/ามันอทุธรณ์ปรมิาณนํ/ามัน / 
ชนดินํ/ามัน เนื�องจากขอ้มลูที�สรปุ
ในบญัชผีดิพลาด ทําให ้พนจ. 
ตอ้งออกเอกสารใหมแ่ละแกไ้ข
ขอ้มลูใน Data Excel57 

2. มกีารนําขอ้มลูปรมิาณนํ/ามันสง่ใหผู้ค้า้นํ/ามันและ สบพน. แลว้ 2. มกีารนําขอ้มลูปรมิาณนํ/ามัน
คงเหลอืของผูค้า้ ม.11 สรปุ
สลบักนั

ผลกระทบ/ความเสี�ยง

• กรณีที� สบพน. จ่ายเงนิชดเชยไปแลว้ และมกีารแจง้เปลี�ยนแปลง
แกไ้ขขอ้มลูภายหลงั ทําใหค้วามเสี�ยงตอ่การจา่ยเงนิชดเชย และตอ้ง
ขอใหผู้ค้า้นํ *ามนัคนืเงนิส่วนเกนิคนืกองทุน ซึ�งเป็นปัญหากรณีผูค้า้
ไมใ่หค้วามรว่มมอื 
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ตวัอยา่งกรณีสรปุปรมิาณนํ/ามันผดิประเภท
บัญชสีรปุ
ใบแรก

บัญชสีรปุ
ฉบับแกไ้ข
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ประเด็นปญัหา

ปญัหาที�พบ
2. บญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชย            
แจง้รายชื�อผูค้า้นํ/ามันไมต่รงตาม
ใบอนุญาตผูค้า้นํ/ามันมาตรา 11 

สาเหตุ
1.พมิพร์ายชื�อผูค้า้นํ/ามันผดิ เชน่ 
บรษิัท ซสัโก ้จํากดั (มหาชน) พมิพ์
เป็น บ.ชลัโก ้หรอื บ.ซลัโก ้จํากดั
2. เลขที�ใบทะเบยีนอนุญาตผดิ
3. พมิพเ์ป็นชื�อรา้น (ในกรณีบคุคล3. พมิพเ์ป็นชื�อรา้น (ในกรณีบคุคล
ธรรมดา)

ผลกระทบ
1. เกดิปญัหาในการกรอกขอ้มลูยื�นขอรบัเงนิชดเชย เนื�องจากรายชื�อ

ไมถ่กูตอ้ง และผูค้า้ไมม่บีญัชเีงนิฝากตามชื�อดงักลา่ว
2. สบพน. มคีวามเสี�ยงในการจา่ยเงนิชดเชย ใหก้บัผูค้า้นํ *ามนักรณีที�

ไดร้บัขอ้มลูผูค้า้นํ *ามนัที�ผดิพลาดเป็นรายชื�อบคุคลอื�นที�ไมม่สีทิธ ิ
ไดร้บัเงนิชดเชย
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ตวัอยา่งกรณี พมิพร์ายชื�อผูค้า้ไมต่รงตาม
ใบอนุญาตมาตรา 11
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ประเด็นปัญหา

ปญัหาที�พบ
3. พนจ.จัดสง่เอกสารใหผู้ค้า้นํ/ามัน
ซํ/าซอ้นดงันี/
    3.1 สง่ขอรับเงนิชดเชย ซึ�งหกั
จํานวนเงนิสง่เขา้กองทนุแลว้นั/น 
พรอ้มทั /ง

สาเหตุ

• พนจ.เขา้ใจผดิวา่จะตอ้งออกใบ
ขอรับเงนิชดเชยและแบบนําสง่เงนิ
เขา้กองทนุทั /ง 2 ฉบบั ใหผู้ค้า้
นํ/ามันทกุราย

พรอ้มทั /ง
    3.2 สง่แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุให ้
ผูค้า้นํ/ามันไปพรอ้มดว้ย

นํ/ามันทกุราย

ผลกระทบ/ความเสี�ยง

• ผูค้า้นํ *ามนัที�ไมม่หีนา้ที�ตอ้งนําสง่เงนิเขา้กองทนุ นําแบบฟอรม์นําสง่
เงนิไปชําระเงนิเขา้กองทนุ ทาํใหก้องทนุตอ้งคนืเงนิสว่นเกนิที�นําสง่
ใหก้บัผูค้า้นํ *ามนั
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ตวัอยา่งกรณี สง่เอกสารใหผู้ค้า้ซํ/าซอ้น         
โดยสง่ทั /งใบขอรับเงนิชดเชย                            

พรอ้มกบัแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ
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สรปุปญัหาและแนวทางแกไ้ข

ปญัหา แนวทางแกไ้ข

1.การแกไ้ขขอ้มลูในบญัชสีรปุจํานวน
เงนิชดเชย และ Data Excel

- ขอให ้พนจ. ตรวจสอบขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 
กอ่นการแกไ้ข และแจง้สรปุขอ้มลูให ้
สบพน. ภายในวนัที� 21 พ.ย.57

2. การพมิพร์ายชื�อผูค้า้นํ/ามัน ไมต่รง
ตามใบอนุญาตผูค้า้นํ/ามัน

- ขอให ้พนจ. ตรวจสอบและแกไ้ข
รายชื�อผูค้า้นํ/ามันตามมาตรา 7  มาตรา 
10 และมาตรา 11 ใหถ้กูตอ้งพรอ้มทั /ง 
ลงนามรับรอง ลงนามรับรอง 

3. การจัดสง่เอกสารกรณีผูค้า้นํ/ามัน
ขอรับเงนิชดเชย/ นําสง่เงนิเขา้กองทนุ

- พนจ. ควรตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการ
จัดสง่เอกสาร 

- และในกรณีที�จัดสง่เอกสารแลว้       
พบภายหลงัวา่ผดิ ใหร้บีแจง้ผูค้า้
นํ/ามันและ สบพน. เพื�อระงับการ
จา่ยเงนิชดเชย/นําสง่เงนิเขา้กองทนุ 
และจัดสง่เอกสารที�แกไ้ขถกูตอ้ง
ใหก้บัผูค้า้ และ สบพน. โดยเร็ว
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การจัดพมิพแ์บบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ 
(ฉบบัที� 2)(ฉบบัที� 2)
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ความเป็นมา
    เดมิ สบพน. ไดป้ระชมุกบั ธพ. และพนจ. เพื�อดําเนนิการ
จัดทําแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ดงันี/
1) ธพ.และ พนจ. สง่เอกสารใหผู้ค้า้นํ *ามนั 2 คร ั*ง

คร ั*งที� 1 :   จดัสง่แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 1 
        ภายใน 15 ต.ค. 57 
เพื�อแจง้ใหผู้ค้า้นํ *ามนัทราบ และเร ิ�มนบั            

คร ั*งที� 2 :  จดัสง่แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ฉบบัที� 2
ภายใน 12 พ.ย. 57

เพื�อระบวุนัครบกาํหนดชําระที�แนน่อนใน
แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ สําหรบัคาํนวณเงนิเพิ�มได้

เพื�อแจง้ใหผู้ค้า้นํ *ามนัทราบ และเร ิ�มนบั            
วนัครบกาํหนดชําระ
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การดาํเนนิการ

� ธพ. และ พนจ. พมิพแ์บบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ (ฉบับที� 2) 
ซึ�งจะตอ้งระบวุันครบกําหนดชาํระของผูค้า้นํ/ามันแตล่ะราย

� ธพ.และ พนจ.  สง่เอกสารแบบจดหมายลงทะเบยีนตอบ
รับ เพื�อใหผู้ค้า้นํ/ามันยนืยันการไดร้ับเอกสาร  

� ผูค้า้นํ/ามัน สามารถไปชาํระเงนิสง่เขา้กองทนุ ผา่น           � ผูค้า้นํ/ามัน สามารถไปชาํระเงนิสง่เขา้กองทนุ ผา่น           
ธ.กรงุไทย หรอื ที�ทําการไปรษณียไ์ทย

� ทั /งนี/ แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ (ฉบบัที� 1 ) จะไมส่ามารถ
นําไปชาํระเงนิได ้ต ั*งแตว่นัที� 15 ธ.ค.57 
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ขอ้เสนอแนะ
กรณีออกแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุฉบบัที� 2

� สบพน. จะแจง้รายชื�อผูค้า้นํ/ามันที�สง่เงนิเขา้กองทนุแลว้ ให ้ธพ.และ พนจ. ทกุ
จังหวดัทราบ ภายในวนัที� 12 พ.ย.57

� ธพ. และ พนจ. ตรวจสอบรายชื�อผูค้า้นํ/ามันที�ยังไมส่ง่เงนิเขา้กองทนุ กอ่นออก
หนังสอืเตอืนใหน้ําสง่เงนิ(ฉบบัที� 2) เพื�อป้องกนัการสง่เงนิเขา้กองทนุ ซํ/าซอ้น 

� แบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ ควรพมิพโ์ดยเลขอารบคิ เนื�องจากเป็นตวัเลขที�ใช ้
โดยทั�วไปโดยทั�วไป

� ในแบบฟอรม์การชําระเงนิ (สว่นที� 2 ) เพิ�มวนัครบกําหนดชําระเงนิ (Ref.2)  
โดยพมิพเ์ป็นตวัเลข เชน่ “ 1 มกราคม 2558” เป็น “01012558” โดยไม ่ 
เวน้วรรค และไมม่เีครื�องหมาย “/”   

� เรง่ออกแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุนํ *ามนัเชื*อเพลงิ (ฉบบัที� 2) เพื�อเตอืนให ้
ชําระเงนิภายในกําหนด และใชแ้ทนแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุนํ *ามนั
เชื*อเพลงิ (ฉบบัที� 1) เนื�องจาก ธ.กรงุไทย และไปรษณียจ์ะไมร่บัชําระ
เงนิตามแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุนํ *ามนัเชื*อเพลงิ (ฉบบัที� 1) ต ั*งแตว่นัที� 
15 ธ.ค. 57 เป็นตน้ไป 27



ขอ้ควรระวงั
� ตรวจสอบใบตอบรับ (ใบเหลอืง) วา่มผีูล้งนามรับ ระบวุนัที�รับ

เอกสาร ชดัเจน  เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบทกุใบ

� กรอกขอ้มลูในไฟลด ์Excel57 ที�สง่ให ้สบพน. ใหค้รบและสง่ให ้
สบพน.ภายในวนัที� 21 พ.ย. 57 (กรณีที�ขอ้มลูไมม่กีารแกไ้ขแลว้)

� แบบฟอรม์สง่เงนิเขา้กองทนุ (ฉบบัที� 2) จะม ีPay as Post และ 
Comp. Code ดงันี/Comp. Code ดงันี/
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ตวัอยา่งแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุนํ *ามนัเชื*อเพลงิ 
ฉบบัที� 2 

วธิกีารจดัทํา
1. ในแบบฟอรม์การชําระเงนิ (สว่นที� 2 ) เพิ�มวนัครบกําหนดชาํระเงนิ (Ref.2)  โดยพมิพเ์ป็นตัวเลข เชน่ “ 

1 มกราคม 2558” เป็น “01012558” โดยไมเ่วน้วรรค และไมม่เีครื�องหมาย “/”   
2. ธพ. และ พนจ. สง่เอกสารแจง้ใหผู้ค้า้นํ/ามันในพื/นที�ที�รับผดิชอบ โดยจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน

ตอบรบั (ใบเหลอืง)  ภายในวนัที� 12 พ.ย.57 และตอ้งไดร้บัใบเหลอืงที�ตอบกลบัทกุราย 
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สรปุเอกสารที�ตอ้งสง่ให ้สบพน.
1. สําเนาบญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชย/จํานวนเงนิสง่เขา้กองทนุนํ/ามันเชื/อเพลงิ

สทุธิ

2. สําเนาแบบนําสง่เงนิเขา้กองทนุ

3. หนังสอืมอบอํานาจใหล้งนามเอกสารบญัชสีรปุจํานวนเงนิชดเชย/จํานวนเงนิ
สง่เขา้กองทนุ ของในแตล่ะจังหวดั พรอ้มสําเนาบตัรผูม้อบและผูร้ับมอบ
อํานาจลงนาม (ผูม้อีํานาจลงนามจังหวดัละ 1 คน)

4.   ไฟล ์Excel 574.   ไฟล ์Excel 57

ลําดบั วันที่ระบุใน

หนังสือแจ�งผู�ค�า วันทีค่รบกําหนด
ทะเบยีน รายชื�อผูค้า้นํ *ามนั เลขที� หมูท่ ี�ตรอก/ซอยถนนตาํบลอาํเภอจงัหวดัไปรษณีย์

-

ขอรับเงินชดเชย/นําส!งเงินเข�ากองทนุ
เลขที� - - - อาคาร- แขวง/เขต- -

1 3 0  ก.ย. 57 3 1  ธ.ค. 57 กท 2828/999/2557 หจก AAA กรอกขอ้มูล กรอกขอ้มูลกรอกขอ้มูลกรอกขอ้มูลกรอกขอ้มูลกรอกขอ้มูลกรอกขอ้มูลกรอกขอ้มูล
2

3 หมาถงึวนัที�ผูค้า้รับหนังสือ
4  +  9 0 วนั
5

6 ดงัน ั*น ถา้ สบพน. ไดร้บั
7 เอกสารขอรบัเงนิชดเชย
8 หลงัจากนี* ผูค้า้จะหมดสทิธิ
9 รบัเงนิชดเชย

ตวัอยา่ง
และขอใหก้รอกขอ้มลูใหค้รบ
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