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ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินเพิ่ม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินเพิ่มในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เรื่อง การกําหนดยอดเงิน
ที่ ไ ด้ รั บ จากประชาชนและการคํ า นวณเงิ น นํ า ส่ ง เข้ า กองทุ น พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นตรวจพบเองและนําส่งเงินเข้ากองทุน ต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
(๑) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่งหรือนําส่งไม่ครบ โดยให้คํานวณ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดให้นําส่งเงินจนถึงวันที่นําส่งครบถ้วน
(๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่งหรือนําส่งไม่ครบ โดยให้คํานวณ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดให้นําส่งเงินจนถึงวันที่นําส่งครบถ้วน
(๓) สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ นํ า ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ครบถ้ ว นเมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลาตาม (๒)
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่งหรือนําส่งไม่ครบ โดยให้คํานวณ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดให้นําส่งเงินจนถึงวันที่นําส่งครบถ้วน
ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจใดนําส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ เนื่องจากการปรับปรุงบัญชี
ของผู้สอบบัญชี ณ วันสิ้นงวดการบัญชี และสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นนําส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
ข้อ ๒ สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด เมื่อกองทุนตรวจพบและมีหนังสือเรียกให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นนําส่งเงินเข้ากองทุน
ให้ครบถ้วน สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่นําส่ง
หรือนําส่งไม่ครบ โดยคํานวณตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดให้นําส่งเงินจนถึงวันที่นําส่งครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลาตามหนังสือเรียกให้นําส่งของกองทุน
ข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ต้องนําส่งเงินเพิ่ม นําส่งเงินเพิ่มตามข้อ ๑ หรือ ๒
แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ การคํานวณยอดเงินเพิ่มดังกล่าวต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน
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ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ใดไม่ นํ า ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น หรื อ นํ า ส่ ง ไม่ ค รบ
อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอื่น เมื่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
และสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ นั้ น นํ า ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ครบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่ ก องทุ น กํ า หนด
คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาผ่อนผันให้ไม่ต้องนําส่งเงินเพิ่มก็ได้
ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําส่งเงินเพิ่มเข้ากองทุนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนด้วย
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

แบบนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
กรณีไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบถ้วน
(สถาบันการเงินเฉพาะกิจตรวจพบเอง)
วันที่ _________________
เรียน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ข้าพเจ้า (ชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)__________________________________ขอชําระเงิน
นําส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจและเงินเพิ่ม เนื่องจาก  ไม่นําส่งเงินเข้ากองทุน
 นําส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบถ้วน ของงวดที่ _____ /25____ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
เงินนําส่ง ที่คํานวณใหม่ตามแบบรายงานแสดงการคํานวณเงินนําส่ง
หัก เงินนําส่ง ที่ได้นําส่งมาแล้ว
เงินนําส่งที่นําส่งไม่ครบถ้วน
บวก เงินเพิ่ม (เงินนําส่งที่นําส่งไม่ครบถ้วน คูณ อัตราร้อยละ คูณ ระยะเวลา)
รวมเงินนําส่ง และ เงินเพิ่ม
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)________________________ได้โอนเงินเข้าบัญชีของ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
บัญชีเลขที่ ๐๖๘-๐-๑๖๗๙๘-๖ เป็นค่าเงินนําส่งและเงินเพิ่มจํานวนรวมทั้งสิ้น_________________บาท
(________________________________________________________________________________)
ในวันที่ _________________________________

_________________________
ผู้มีอํานาจลงนาม

แบบนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
กรณีไม่นําส่งเงินเข้ากองทุนหรือนําส่งไม่ครบถ้วน
(กองทุนฯ ตรวจพบและมีหนังสือเรียกให้ชําระ)
วันที่ _________________
เรียน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามที่กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหนังสือที_่ __________ลงวันที่
_______________เรียกให้ข้าพเจ้า (ชื่อ สง.)________________________ชําระเงินนําส่งเข้ากองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเงินเพิ่ม เนื่องจาก  ไม่นําส่งเงินเข้ากองทุน  นําส่งเงินเข้า
กองทุนไม่ครบถ้วน ของงวดที่ _____ /25____ นั้น
ข้าพเจ้าขอชําระเงินนําส่งเข้ากองทุนฯ และเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
เงินนําส่ง ที่ต้องนําส่งตามหนังสือของคณะกรรมการกองทุน
บวก เงินเพิ่ม (เงินนําส่งที่นําส่งไม่ครบถ้วน คูณ อัตราร้อยละ คูณ ระยะเวลา)
รวมเงินนําส่ง และ เงินเพิ่ม
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)________________________ได้โอนเงินเข้าบัญชีของ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
บัญชีเลขที่ ๐๖๘-๐-๑๖๗๙๘-๖ เป็นค่าเงินนําส่งและเงินเพิ่มจํานวนรวมทั้งสิ้น_________________บาท
(________________________________________________________________________________)
ในวันที่ _________________________________

_________________________
ผู้มีอํานาจลงนาม

