
สรปุประเด็นทีต่อ้งด ำเนนิกำร

ตำม

พ.ร.บ.กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2562

เกีย่วกบั

❑ กำรน ำสง่เงนิ / กำรสง่เงนิชดเชยคนืกองทนุ

❑ กำรขอรบัเงนิชดเชย/กำรรบัเงนิคนืจำกกองทนุ

❑ บทลงโทษ

❑ บทเฉพำะกำล

1
ส ำนักบรหิำรกำรเงนิและบรหิำรองคก์ร
5 ม.ิย.62



สรปุประเด็นทีต่อ้งด ำเนนิกำร
มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

26 เงนิกองทนุไมเ่กนิ 40,000

ลำ้นบำท (รวมเงนิกูแ้ลว้ 

โดยกูไ้ดไ้มเ่กนิ 20,000

ลำ้นบำท)

ดจูำกประมำณกำรฐำนะกองทนุ 

ไมเ่กนิ 40,000 ลำ้นบำท

27 กำรสง่เงนิเขำ้กองทนุ

1) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย

2) ผูน้ ำเขำ้

3) ผูซ้ือ้หรอืไดม้ำซึง่กำ๊ซ

จำกผูรั้บสมัปทำน

ยืน่เอกสำร/ยืน่ผำ่นระบบ

อเิลคทรอนกิส ์ผำ่นสว่น

รำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ตำม

ระเบยีบของหน่วยงำนนัน้ๆ

กรมสรรพสำมติ กรมศลุกำกร 

กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิ

ด ำเนนิกำรยกรำ่งระเบยีบ

ประกอบรองรับ พ.ร.บ.นี้
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มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

28 กำรยกเวน้ ไมต่อ้งสง่เงนิเขำ้กองทนุ

29 กำรขอรบัเงนิชดเชย

1) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย

2) ผูน้ ำเขำ้

3) ผูซ้ ือ้/ไดม้ำซึง่กำ๊ซผูรั้บสมัปทำน

ตอ้งยืน่ขอรับเงนิชดเชยภำยใน 3 ปี

นับแตว่นัทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิชดเชย

มกีำรก ำหนดกรอบ

ระยะเวลำยืน่ขอรบั

เงนิ ไมเ่กนิ 3 ปี

30 กำรผสมสำรเตมิแตง่ แลว้ท ำให ้

ปรมิำณน ้ำมนัเพิม่ขึน้จำกเดมิ ทีส่ง่เงนิ

เขำ้กองทนุ หรอืขอรับเงนิชดเชยแลว้ 

ใหส้ง่เงนิเขำ้กองทนุ หรอืขอรับเงนิ

ชดเชย เฉพำะปรมิำณน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้

สรปุประเด็นทีต่อ้งด ำเนนิกำร
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มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

31 กำรรับเงนิคนืจำกกองทนุ กรณีสง่

เงนิมำแลว้ ตอ่มำไดรั้บยกเวน้ ตำม

มำตรำ 28 ตอ้งยืน่ขอรับเงนิคนื

ภำยใน 3 ปี นับแตว่นัทีม่สีทิธไิดรั้บ

เงนิคนื

มกีำรก ำหนดกรอบ

ระยะเวลำยืน่ขอรับเงนิ

ไมเ่กนิ 3 ปี

32 กำรสง่เงนิชดเชยคนืกองทนุ

ใหส้ง่เงนิภำยใน 15 วนั นับแตว่นัที่

มหีนำ้ทีส่ง่เงนิชดเชยคนืกองทนุ

33 กรณีไมม่หีนำ้ทีต่อ้งสง่เงนิ หรอืสง่

เงนิเขำ้กองทนุเกนิกวำ่จ ำนวนทีต่อ้ง

สง่ ใหไ้ดรั้บเงนิคนื  ตำมระเบยีบที ่

สนง.กองทนุ ก ำหนด 

สนง.กองทนุ ก ำหนดให ้

ยืน่ผำ่น กรมสรรพสำมติ 

กรมศลุกำกร กรม

เชือ้เพลงิฯ ตำมระเบยีบ

ของหน่วยงำนนัน้ๆ
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มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

34 เงนิเพิม่

กรณีไมส่ง่เงนิ /สง่เงนิไมค่รบ /ไมส่ง่เงนิ

ชดเชยคนื /สง่เงนิชดเชยคนืไมค่รบ ภำยใน

ก ำหนด  ใหด้ ำเนนิคดตีำมมำตรำ 41  เวน้แต่

1) เห็นเอง ใหส้ง่เงนิพรอ้มเงนิเพิม่ รอ้ยละ 1.5 

ตอ่เดอืน 

2) สว่นรำชกำรเห็น ใหส้ง่เงนิพรอ้มเงนิเพิม่

รอ้ยละ 3.0 ตอ่เดอืน

ทัง้นี้

▪ กำรค ำนวณเงนิเพิม่ เศษของเดอืนให ้

นับเป็นหนึง่เดอืน

▪ เงนิเพิม่ตอ้งไมเ่กนิกวำ่จ ำนวนเงนิทีต่อ้งสง่

▪ คณะกรรมกำรมอี ำนำจลด/ยกเวน้กำร

จำ่ยเงนิเพิม่ได ้

มกีำรลดอตัรำเงนิเพิม่ 

และก ำหนดกรอบเงนิเพิม่

ไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีต่อ้งสง่

เขำ้กองทนุ รวมทัง้ให ้

อ ำนำจคณะกรรมกำร ใน

กำรลด/ยกเวน้ เงนิเพิม่

5

สรปุประเด็นทีต่อ้งด ำเนนิกำร



มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

41 บทลงโทษ

ผูไ้มส่ง่เงนิเขำ้กองทนุ/สง่เงนิไมค่รบ 

ตอ้งระวำงโทษ  

❑ ปรับไมเ่กนิ 2 แสนบำท หรอื

❑ ปรับไมเ่กนิ 5 เทำ่

แลว้แตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่

เพิม่บทลงโทษ
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มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

54 บทเฉพำะกำล

ใหข้อ้ก ำหนดตำมค ำสัง่ นรม.ที ่4/2547 

เฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุ เป็นอนัยกเลกิ 

และน ำประกำศ ระเบยีบ เดมิมำบงัคับใช ้

จนกวำ่จะมปีระกำศ ระเบยีบ ตำม พรบ. นี้

▪ ผูม้หีนำ้ทีต่อ้งสง่เงนิเขำ้กองทนุ/เงนิคนื

กองทนุ ยังคงมหีนำ้ทีส่ง่เงนิเขำ้กองทนุ/คนื

กองทนุ

▪ กำรขอรับเงนิชดชย/รับเงนิคนืจำกกองทนุ

ตำมค ำสัง่ นรม. 4/2547 หำกไมก่ระท ำกำร

(ยืน่ขอรับเงนิ) ภำยใน 90 วัน นับแตว่ันที ่

พ.ร.บ. นีใ้ชบ้งัคับ ใหห้มดสทิธขิอรับเงนิ

▪ กรณียืน่ขอรับเงนิแลว้ ยังคงมสีทิธไิดร้ับเงนิ

ก ำหนดกรอบ

ระยะเวลำกำรขอรับ

เงนิชดเชย ตำม

ค ำสัง่ นรม.ที ่

4/2547 
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มำตรำ พ.ร.บ. กองทนุ หมำยเหตุ

55 กำรจำ่ยเงนิชดเชยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ี

สว่นผสมของเชือ้เพลงิชวีภำพ 

กระท ำไดภ้ำยใน 3 ปี นับแต ่พ.ร.บ.

นีใ้ชบ้งัคบั และขยำยไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้ 

ครัง้ละไมเ่กนิ 2 ปี 

56 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกำศ ตำม 

พ.ร.บ. นี ้ใหด้ ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จ

ภำยใน 120 วนั นับแตว่นัที ่พ.ร.บ. นี้

ใชบ้งัคบั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตอ้งด ำเนนิกำรจัดท ำ

ระเบยีบ ประกอบ 

พ.ร.บ.นี ้ใหแ้ลว้เสร็จ 

ภำยในก ำหนด 120 วนั
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กำรน ำสง่เงนิเขำ้กองทนุ/กำรสง่เงนิชดเชยคนืกองทนุ 
ตำม รำ่ง พ.ร.บ. กองทนุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562

• ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย
• ผูค้ำ้น ำ้มนั
• ผูน้ ำเขำ้
• ผูซ้ ือ้กำ๊ซจำก    
ผูร้บัสมัปทำน

• กรมสรรพสำมติ ม.27 (1)

ส ำนกังำน
กองทนุ

•มำตรำ 27 กำรสง่เงนิเขำ้กองทนุ ใหผู้ม้หีนำ้ทีน่ ำสง่เงนิเขำ้กองทนุ สง่เงนิเขำ้กองทนุตำมระยะเวลำและ 
วธิกีำร ทีก่รมสรรพสำมติ  กรมศลุกำกร และกรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิประกำศก ำหนด

•มำตรำ 32 กำรสง่เงนิชดเชยคนืกองทนุใหผู้ท้ ีม่กีำรรบัเงนิชดเชยจำกกองทนุสง่เงนิชดเชยคนืกองทนุ    
แกก่รมสรรพสำมติ หรอืกรมศลุกำกรแลว้แตก่รณี ท ัง้นี ้ภำยในสบิหำ้วนันบัแตว่นัทีม่หีนำ้ทีส่ง่ 
เงนิชดเชยคนืกองทนุ และตำมวธิกีำรทีห่นว่ยงำนน ัน้ประกำศก ำหนด

• กรมศลุกำกร ม.27 (2)

• กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิ
ม.27 (3)

ช ำระภำษ/ี
อำกร และ
เงนิกองทนุ

กำรสง่เงนิเขำ้กองทนุ
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กำรขอรบัเงนิชดเชย / กำรขอรบัเงนิคนืจำกกองทนุ 
ตำม รำ่ง พ.ร.บ. กองทนุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562

• ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย
• ผูค้ำ้น ำ้มนั
• ผูน้ ำเขำ้
• ผูซ้ ือ้กำ๊ซจำก    
ผูร้บัสมัปทำน

• กรมสรรพสำมติ ม.29 (1)

ส ำนกังำน
กองทนุ

•มำตรำ 29 กำรขอรบัเงนิชดเชย ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยยืน่รำยกำรแจง้ชนดิและปรมิำณน ำ้มนั
เชือ้เพลงิตอ่กรมสรรพสำมติ กรมศลุกำกร และกรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิแลว้แตก่รณี ท ัง้นี ้
ภำยในสำมปีนบัแตว่นัทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชย และตำมวธิกีำรทีห่นว่ยงำนน ัน้ประกำศก ำหนด

• กรมศลุกำกร ม.29 (2)

• กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิ
ม.29 (3)

ยืน่แบบ
ขอรบัเงนิชดเชย/
เงนิคนืจำกกองทนุ

จำ่ยเงนิชดเชย / เงนิคนืจำกกองทนุ

กำรขอรับเงนิจำกกองทนุ

PP บรรยาย พรบ- ม7.pptx#3. สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ


11

Q & A


