ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ดำเนินการไปด้วย
ความถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในวรรคสองของมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุน น้ ำมัน เชื้อเพลิ ง พ.ศ. 2562 รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพลั งงานจึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อ ง แต่งตั้ งพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ
ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อ 4 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหารในสังกัดกระทรวงพลังงาน
(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึน้ ไป ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหารในสังกัดกรมสรรพสามิต
(3) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหารในสังกัดกรมศุลกากร
(4) เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อ 5 ความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 4 สิ้นสุดลงเมื่อ
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4
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ข้อ 6 เพื่อปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้ าที่และอำนาจ
ตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ภายใต้เขตพื้นที่ทพี่ นักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ข้อ 7 ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ จัด ทำรายงานแสดงรายละเอีย ด พร้อมเหตุ ผ ลความจำเป็ น ทั้ ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการเข้าไปในอาคารหรือสถานประกอบกิจการของผู้มีหน้ าที่ส่งเงินเข้ากองทุน
เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทำใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตาม
พระราชบัญญัติ เสนอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติเข้าตรวจสอบเป็น
รายกรณี
ข้อ 8 เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติตามข้อ 7 แล้ว ให้สำนักงานจัดทำหนังสือเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงต่อสถานประกอบกิจการของผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๒) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เหตุผลและความจำเป็นของการเข้าตรวจสอบ
(๔) วันและเวลาที่เข้าดำเนินการ
(๕) รายละเอียดของสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ
(๖) ลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ
ข้อ 9 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงหนังสือตามข้อ 8 พร้อมบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าตรวจสอบ และแจ้งโทษตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่ไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ข้อ 10 ในกรณี ที่บุ คคลที่เกี่ยวข้องขัดขวางการปฏิบัติห น้าที่ ห รือไม่อำนวยความสะดวกตาม
สมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้น แล้วแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อไป และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบในโอกาสแรก
ข้อ 11 เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบั นทึกรายละเอียดการ
ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน และอ่านให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือผู้ครอบครองสถานที่ทำการ โรงกลั่น
สถานที่เก็บและสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผู้เข้าร่วมตรวจสอบฟังแล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ
รับรองไว้
กรณีไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 12 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความจำเป็น ที่จะต้องมีหนังสือสอบถามหรือเรียก
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ตรวจสอบการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ให้จัดทำหนังสือโดยความเห็นชอบ
ของผู้ อำนวยการหรือผู้ ที่ ได้รับ มอบหมายจากผู้ อำนวยการ ถึงบุ คคลหรือผู้ ครอบครองบัญ ชี เอกสารหรือ
หลักฐานหรือวัตถุใด ซึ่งหนังสืออย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อบุคคลที่ต้องการเรียกมาให้ ถ้อยคำ ชื่อหรือประเภทชนิดของเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการ
ให้จัดส่ง
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(๒) รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุผลความจำเป็นในการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือ
จัดส่งเอกสาร หรือวัตถุที่ต้องการให้จัดส่ง
(3) วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
(4) วัน เวลา สถานที่ ในการให้ถ้อยคำ และระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ
(5) ระบุโทษตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(6) ลายมือชื่อและตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกหนังสือเรียก
ข้อ ๑3 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกเรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง บัญชี เอกสารหรือหลักฐานหรือวัตถุใด
มิได้ดำเนิ น การหรือดำเนิ น การไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกหนังสือเรียกนั้น มีหนังสือแจ้งเตือนถึงบุคคลนั้นอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียก
หากบุคคลที่ถูกเรียกไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานหรือ
วัต ถุใดให้ ครบถ้ว นภายในระยะเวลาที่ กำหนดดั งกล่ าวตามวรรคหนึ่ ง โดยไม่มี เหตุอั นสมควร ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ข้อ ๑4 ในการจัดส่งหนังสือ ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการงานของบุคคลนั้นโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ข้อ ๑5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน แล้วจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
ผู้อำนวยการภายในสิบวัน
ในกรณีพบว่าผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนได้กระทำผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นรายงานผลต่อผู้อำนวยการภายในสิบวัน
ข้อ ๑6 ในกรณี ที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงมีอำนาจวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

