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คู่มือส ำหรับประชำชน : จ่ำยเงินชดเชยตำมค ำสั่ง คสช. ที่ 120/2557 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู้รับบริการต้องยื่นเอกสารต่อสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากส่วนราชการ (กรม
ธุรกิจพลังงาน ส่วนกลาง และส านักงานพลังงานจังหวัดแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ)โดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินครบถ้วน 
และต้องเป็นผู้มีสิทธิรับเงินชดเชย 
  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานที่ให้บริการ 

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (โทรสอบถามที่เบอร์ 02 794 6056, 02 794 
6058 
ส านักงานจะเริ่มนับระยะเวลาต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
เอกสารและถูกต้องครบถ้วนแล้ว))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 17:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900/ไปรษณีย์ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานจะเริ่มนับระยะเวลาต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบเอกสารและถูกต้องครบถ้วนแล้ว))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 09:00 - 17:00 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 180 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
ในการยื่นขอรับเงินชดเชย 
2. ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า  

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาด าเนินการจะเริ่มนับเมื่อส านักงาน
ได้รับเอกสาร และเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่
ได้รับมีเอกสารประกอบครบสมบูรณ์ ))  

1 วัน สถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องค์การ

มหาชน) 

 

2) กำรพิจำรณำ 

3. เจ้าหน้าที่พิจารณายืนยันความถูกต้องของเอกสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหตุ: -)  

176 วัน สถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องค์การ

มหาชน) 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

4. ผู้อ านวยการ สบพน. พิจารณาลงนามอนุมัติ 

(หมายเหตุ: (สบพน. จะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับ
เงินชดเชย ตามเอกสารค าขอภายใน 3 วัน ท าการ หลังจากมี
การลงนาม))  

3 วัน สถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องค์การ

มหาชน) 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) 

 

ทะเบียนสมรส 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีเปลี่ยนแปลง นามสกุล)) 

ส านักบริหารการทะเบียน 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง (ผู้ลงนามเป็นไปตามเงื่อนไขใน
หนังสือรับรอง)) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

ใบค ำขอรับเงินชดเชยจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

ส านักบริการธุรกิจและการส ารอง
น้ ามันเชื้อเพลิง 

6) 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนเงินชดเชยที่พึงได้รับจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

ส านักบริการธุรกิจและการส ารอง
น้ ามันเชื้อเพลิง 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีมอบอ านาจกระท าการแทนในนามนิติบุคคล ในการ
ด าเนินการยื่นขอรับเงินชดเชย ) 

- 

8) 

 

หน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย) 

 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

9) 

 

รำยงำนกำรประชุม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอรับเงินชดเชย เป็น สหกรณ์ ฯลฯ โดยในรายงาน
การประชุม ต้องระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ ในการด าเนินการ
ยื่นขอรับเงินชดเชย) 

- 

10) 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งผู้จัดกำรมรดก 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอรับเงินที่เสียชีวิต มีเอกสารแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
และรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) 1) หน่วยงาน ณ จุดยื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: (สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)   ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900))  

2) เว็ปไซต์ 

(หมายเหตุ: (www.efai.or.th))  

3) 2) ไปรษณีย์ 

(หมายเหตุ: (สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)   ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900))  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

4) เบอร์โทรศัพท์ 

(หมายเหตุ: (02-794-6051, 02- 794-6063))  

5) 3) อีเมล์ 

(หมายเหตุ: (info@efai.or.th))  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมำยเหตุ 

ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน จะเริ่มนับก็ต่อเมื่อส านักงานได้รับเอกสาร และเจ้าหน้าที่ สบพน.ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร และความครบถ้วนของเอกสารจากผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยแล้ว  จึงด าเนินการเสนอผู้อ านวยการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติเงินชดเชยจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 
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ชื่อกระบวนงำน: จ่ายเงินชดเชยตามค าสั่ง คสช. ที่ 120/2557  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 120/2557 เรื่องการปรับโครงสร้างราคานัำมันเชื้อเพลิง  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มีการระบุไว้ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 966 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 9,000 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินชดเชย ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 120/2557 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 04/01/2559 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


