
 
 

ประกาศกรมธุรกจิพลังงาน 

เรื่อง การถายโอนภารกจิงานควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลงิตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

___________________________ 
 

ดวยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พ.ศ.๒๕๕๒ ไมไดกําหนดใหชัดเจนวาผูดํารงตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูอนุญาตในภารกิจ

งานควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงเรื่องใดบาง และการกําหนดขอบเขตการถายโอนภารกิจของประกาศกรมธุรกิจ

พลังงานดังกลาว ก็ไมมีความเช่ือมโยงกับการมอบหมายการเปนผูอนุญาตตามภารกิจงานควบคุมนํ้ามัน

เชื้อเพลิง จึงอาจทําใหผูดํารงตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจวาเปนผูอนุญาตในกิจการที่ตอง

ขอรับใบอนุญาตทัง้หมดตามพระราชบัญญัตคิวบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได 

ดังน้ัน เพื่อใหการโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ตาม

แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการกําหนด

ขอบเขตการถายโอนภารกิจงานดานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตคิวบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

๒๕๔๒ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคเกา แห ง

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลงิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมธุรกิจพลังงานจงึออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  ใหยกเลกิ 

(๑) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ 

(๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถายโอนภารกิจงานควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

/ขอ ๒ … 
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ขอ ๒  ในประกาศนี้ 

“น้ํามันเชื้อเพลิง” ใหหมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ.

๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ แตไมรวมถึง

กาซธรรมชาตแิละกาซปโตรเลยีมเหลว 
 

ขอ  ๓  กรมธุรกิจพลั งงาน กํ าหนดขอบเขตการถายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติ งาน ใหแก 

กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา เทศบาล และองคการบรหิารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ไดแก การตรวจตราสถานประกอบกจิการ 

(๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ไดแก การรับแจงการประกอบกิจการ และการตรวจตราสถาน

ประกอบกจิการ 

(๓) กจิการควบคุมประเภทที่ ๓ ไดแก การอนุญาตประกอบกจิการและการตรวจตราสถานประกอบ

กจิการ เฉพาะสถานบีรกิารน้ํามันเชื้อเพลงิ ยกเวนประเภท ฉ 

ทัง้น้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไขที่กําหนดทายประกาศน้ี 
 

ขอ ๔  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบหมายการเปนผูอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมตาม

ขอบเขตการถายโอนภารกจิที่กําหนดในขอ ๓ ใหผูดํารงตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขตในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครที่รับผดิชอบ 

(๒) นายกเมอืงพัทยา ในเขตพื้นที่เมอืงพัทยา 

(๓) นายกเทศมนตร ีในเขตพื้นที่เทศบาลที่รบัผดิชอบ 

(๔) นายกองคการบรหิารสวนตําบล ในเขตพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลที่รับผดิชอบ 
 

ขอ ๕  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที ่  ๕  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

นายพรีะพล  สาครนิทร 

(นายพรีะพล  สาครนิทร) 

 อธบิดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 



 

เอกสารแนบทายประกาศกรมธรุกจิพลังงาน 

เรื่อง การถายโอนภารกจิงานควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลงิตามพระราชบัญญัตกิาํหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
___________________________________________ 

 

เพื่อใหการปฏบิัตงิานควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนจาก

กรมธุรกิจพลังงาน เปนไปดวยความชัดเจนและเกดิประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข การ

ปฏิบัติงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงขององคการปกครองสวนทองถิ่นแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง การถายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๓ ไวดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ เงื่อนไขการรับการถายโอนภารกจิจากกรมธุรกจิพลังงาน 

๑.๑ การเตรียมรับภารกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงกรมธุรกิจพลังงาน หรือ

สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีและดําเนนิการดังนี้ 

(๑) หนวยงานรองรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงสถานที่ตั้งหนวยงานให

กรมธุรกจิพลังงาน หรอืสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณทีราบ เพื่อประสานการตดิตอ 

(๒) บุคลากร จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง และตองแจงรายช่ือใหกรมธุรกิจพลังงาน หรอืสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแต

กรณทีราบ เพื่อประสานการติดตอ 

(๓) ขอมูลสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

ประสานกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ในการจัดรวบรวมขอมูลของ

สถานที่ประกอบกจิการที่มอียูเพือ่ใชเปนขอมูลในการตรวจตราตอไป 

(๔) สถานที่ติดตอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองประชาสัมพันธ และแจงให

ประชาชนทราบ 

(๕) การรับมอบงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแต

กรณี เมื่อไดรับการแจงตาม (๑) ถึง (๓) แลว จะดําเนินการรวบรวมรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่นัดหมาย 

๑.๒ การตรวจตราสถานที่ประกอบกจิการน้ํามัน 

(๑) จัดทําแผนการตรวจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนการตรวจ

ตราสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเสนอใหกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงาน

พลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีเพื่อพจิารณาประสานงานการตรวจตรารวมกัน 

(๒) การดําเนินการตรวจตรา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตรวจ

ตราใหเปนไปตามคูมอืการปฏบิัตงิานตามพระราชบัญญัตคิวบคุมน้ํามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

/(๓) การรายงาน... 
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(๓) การรายงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรวบรวมผลการตรวจตราทุก

เดอืน รายงานใหกรมธุรกจิพลังงาน หรอืสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีเพื่อทราบ 

๑.๓ การออกใบรับแจงกจิการควบคุมประเภทที่ ๒ 

(๑) เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงการประกอบกิจการใหตรวจสอบเอกสาร

เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดนิที่เปนที่ตัง้ของสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายผงัเมืองใหครบถวนถูกตอง 

หากไมถูกตองใหแจงใหผูแจงทราบภายในวันที่ไดรับแจง เพื่อนําไปแกไขตอไป 

(๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันที่รับแจง หาก

เห็นวาเอกสารครบถวนถูกตองแลว 

(๓) เมื่อออกใบรับแจงแลว ใหรายงานใหกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงาน

จังหวัดแลวแตกรณ ีเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ออกใบรับแจง 

๑.๔ การอนุญาตกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ 

(๑) การเห็นชอบแบบใหทําการกอสราง 

(๑.๑) การรับเรื่องขออนุญาต  

เม่ือไดรับคําขออนุญาตแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานตางๆ ตามที่กําหนดในรายการประกอบแบบคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๓ ให

ครบถวนถูกตอง หากไมถูกตองใหคนืเรื่องแกผูยื่นคําขออนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกตองใหแจงกรมธุรกิจ

พลังงาน หรอืสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีเพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่รวมกัน 

(๑.๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือ

สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อรวมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบรวมกัน 

หากผลการตรวจสอบไมถูกตองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมหีนังสอืแจงขอขัดของพรอมสงเรื่องคืนผูขออนุญาต 

หากผลการตรวจสอบถูกตองและไม ขัดตอขอกําหนดหรือกฎหมายที่

เกี่ยวของ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงผลการตรวจสอบพรอมเรื่องราวการขออนุญาตแบบแผนผัง 

แบบกอสราง และรายการคํานวณทั้งหมดไปใหกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแต

กรณ ีเพื่อตรวจสอบดานเทคนคิและความปลอดภัย 

(๑.๓) ตรวจสอบแบบแผนผัง แบบกอสรางและรายการคํานวณ  

เมื่อไดตรวจสอบเรียบรอยแลว กรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงาน

จังหวัดแลวแตกรณ ีจะแจงผลการพจิารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

(๑.๔) แจงผลการพจิารณาใหผูขออนุญาตทราบ  

เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงาน

พลังงานจังหวัดแลวแตกรณีแลว องคปกครองสวนทองถิ่นจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบ 

เพื่อดําเนนิการตอไป 

/(๒) การทดสอบ… 



- ๓ - 
 

(๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 

(๒.๑) การรับแจงขอทดสอบระบบความปลอดภัย 

เมื่อองคปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงการขอทดสอบระบบความปลอดภัย

จากผูขออนุญาตที่ไดติดต้ังถัง ระบบทอและอุปกรณน้ํามันแลว ใหแจงใหกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงาน

พลังงานจังหวัดแลวแตกรณ ีทราบภายใน ๓ วัน ทําการ 

(๒.๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 

กรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี จะสง

เจาหนาที่ไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบทอและอุปกรณน้ํามัน เมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จ จะแจงผลการตรวจสอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพื่อแจงตอไปยังผูขอ

อนุญาต 

(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกจิการ 

(๓.๑) เม่ือผูขออนุญาตกอสรางสถานที่ประกอบกิจการตามแบบกอสรางที่

ไดรับความเห็นชอบแลวเสร็จใหแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓.๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบระยะ

ปลอดภัย ทางเขาออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กําแพงกันไฟ ราง

ระบายน้ํา บอกักไขมัน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ ตรวจสอบระบบปองกันและ

ระงับอัคคีภัย ตรวจสอบหลักฐานการไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานการไดรับ

อนุญาตใหทําทางเช่ือม หรือกระทําสิ่งลวงลํ้าลําน้ําแลวแตกรณี แลวจึงทําบันทึกการตรวจสอบไวเปน

หลักฐาน 

(๓.๓) ผลการตรวจสอบหากเห็นวาไมถูกตอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองแจงใหผูขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตองใหพิจารณาออกใบอนุญาต ตามแบบ 

ธพ.น๔ และเรยีกเก็บคาธรรมเนยีม 

(๓.๔) ระยะเวลาการดําเนินการตั้งแตข้ันตอนการรับแจงกอสรางแลวเสร็จ

จนเสร็จข้ันตอนการออกใบอนุญาตตองไมเกนิ ๑๕ วัน ทําการ 

(๓.๕) เมื่อไดออกใบอนุญาตแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงสําเนา

ใบอนุญาตไปใหกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ทราบภายใน ๕ วัน ทําการ 

เพื่อเปนขอมูลหลักฐาน 

(๔) การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตการยื่นขออนุญาตแกไขเปล่ียนแปลงลักษณะของ

สถานที่จนถึงการไดรับอนุญาต กระทําการในทํานองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในครั้ง

แรกโดยอนุโลมตาม (๑) ถึง (๓) และหากไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง ระบบจายน้ํามัน

เชื้อเพลงิ ระบบทอและอุปกรณไมตองดําเนนิการตาม (๒) 
 

/(๕) การตออาย…ุ 



- ๔ - 
 

(๕) การตออายุใบอนุญาต 

(๕.๑) การรับเรื่องขอตออายุใบอนุญาต 

(๕.๑.๑) ผูขอตออายุใบอนุญาต ยื่นคํารองขอตออายุใบอนุญาต

ตามแบบ ธพ. น๖ ภายใน ๖๐ วัน กอนใบอนุญาตสิน้อายุ โดยยื่นคําขอที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕.๑.๒) เมื่อไดรับคํารองขอตออายุใบอนุญาต ใหตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานตางๆ ตามที่กําหนดในรายการประกอบแบบคําขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวนถูกตอง 

หากไมถูกตองใหคนืเรื่องแกผูขอตออายุใบอนุญาตภายใน ๗ วัน 

(๕.๒) การออกใบอนุญาตตออาย ุ

(๕.๒.๑) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตออายุ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนําหลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานที่ขออนุญาตที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจตราไว

แลว ไมเกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพจิารณา หากเห็นวามีลักษณะปลอดภัยและไมมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงลักษณะสถานที่ประกอบกจิการใดๆ ใหออกใบอนุญาตได 

(๕.๒.๒) จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นวาไมถูกตอง องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองแจงใหผูขออนุญาตทราบ เพื่อปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตองใหพิจารณาออก

ใบอนุญาต และเรยีกเก็บคาธรรมเนียม 

(๕.๒.๓) ระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตข้ันตอนการรับเรื่องขอ

ตออายุใบอนุญาตจนเสร็จข้ันตอนการออกใบอนุญาตตออายุตองไมเกนิ ๑๕ วัน ทําการ 

(๕.๒.๔) เม่ือไดออกใบอนุญาตแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สงสําเนาใบอนุญาตไปใหกรมธุรกิจพลังงาน หรอืสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ทราบภายใน ๑๕ 

วัน เพื่อเปนขอมูลหลักฐาน 

(๖) การโอนใบอนุญาต 

(๖.๑) ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๓ ใหแกบุคคลอื่น ใหผูไดรับใบอนุญาตและผูขอรับโอนยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๘ 

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖.๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ ตามที่

กําหนดในรายการประกอบแบบคําขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๘ หากไมถูกตองครบถวนใหคนืเรื่องแก

ผูขอโอนใบอนุญาต ภายใน ๗ วัน หากถูกตองใหพจิารณาออกใบอนุญาตและเรยีกเก็บคาธรรมเนียม 

(๖.๓) ระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต ข้ันตอนการรับเรื่องขอโอน

ใบอนุญาตจนเสร็จข้ันตอนการออกใบอนุญาตตองไมเกิน ๑๕ วัน ทําการ 

(๖.๔) เม่ือออกใบอนุญาตโอนแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนา

ใบโอนไปใหกรมธุรกิจพลังงาน หรอืสํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ทราบภายใน ๕ วัน ทําการ เพื่อ

เปนขอมูลหลักฐาน 
 

/(๗) การทดสอบ… 



- ๕ - 
 

(๗) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้ํามัน

เช้ือเพลงิ ระบบทอและอุปกรณตามวาระ 

(๗.๑) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ป ใหแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขอใหทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอ

และอุปกรณ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงตอไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงาน

จังหวัด แลวแตกรณี 

(๗.๒) กรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัด แลวแตกรณี จะ

สงเจาหนาที่ไปดําเนนิการตาม (๒) 

๑.๕ การประเมนิและตดิตามผลการดําเนินการ 

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูผานการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง จะตองปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ของกรมธุรกิจพลังงาน หรอื

สํานักงานพลังงานจังหวัดแลวแตกรณี ใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานใดยังไมผานการอบรม

หลักสูตรดังกลาวขางตน ในระหวางการปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอนนี้ หนวยงานสวนทองถ่ินนั้นจะตองสง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนัน้ ไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ในการฝกอบรมครัง้ตอไป 

 

๒. การประสานงาน 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอสงสัยในการปฏิบัติภารกิจงานดานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ให

หารือกรมธุรกิจพลังงาน หรือสํานักงานพลังงานจังหวัด ที่กํากับดูแลพื้นที่ในเขตที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตัง้อยู แลวแตกรณ ี


