ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการ
ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (10) ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2562 ออกประกาศเกี่ย วกับ ค่าใช้จ่ายในกิจการที่ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“คณะอนุ กรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริห ารกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่งตั้งตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“ปงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณ
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายในกิจการที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของ
กองทุน
“ผู้ขอรับการสนับสนุน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ดำเนินงานในกิจการที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุนที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
“ผู้ได้รับการสนับสนุน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ หน่วยงานของ
รัฐรูปแบบใหม่
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามประกาศนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้ คณะกรรมการเป็นผู้ มีอำนาจวินิจฉัย
และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
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หมวด 1
การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับการสนับสนุน ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบคำขอรับการสนับสนุน พร้อมทั้ง
แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของกองทุน ต่อสำนักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
ห้าสิบวัน ก่อนวันต้นปีงบประมาณ โดยแผนงาน/โครงการที่เสนอต้องมีรายละเอียดดังนี้
(1) ชื่อแผนงาน/โครงการ
(2) วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
(3) แผนการดำเนินงาน
(4) งบประมาณค่าใช้จ่าย
(5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เร่งด่วนต้องขอรับการสนับสนุนภายหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นคำขอต่อสำนักงานได้ โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามข้อ 5
ข้อ 6 ให้ มีคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองคณะหนึ่งเพื่อพิ จารณากลั่นกรองและอนุมัติค่าใช้จ่าย
แผนงาน/โครงการตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในข้อ 5 และข้อ 6 ที่สิ้นสุดตามปีงบประมาณ แต่ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน
ปีงบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้ อ 8 เมื่ อ การดำเนิ น งานสิ้ น สุ ด ตามปี งบประมาณ หรือ สิ้ น สุ ด ตามระยะเวลาที่ ได้ รับ อนุ มั ติ
ให้ผู้ได้รับการสนับสนุน ส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมทั้งดอกผลหรือรายรับอื่นใดทั้งหมดให้กองทุนภายในสามสิบวัน
นั บ ถั ดจากวัน สิ้ น ปี งบประมาณ หรื อสิ้ นสุ ด ตามระยะเวลาที่ ได้ รับ อนุ มั ติ พร้อมสรุป ผลการดำเนิ น งานให้
สำนักงาน เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการทราบ
หมวด 2
การบริหารแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ข้อ 9 ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเร่งรัดการก่อหนี้ผูก พันภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถขยายได้อีกสี่สิบห้าวัน โดย
ต้องทำหนังสือแจ้งสำนักงาน และให้สำนักงานรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ 10 กรณีผู้ได้รับการสนับสนุน พบเหตุที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินงาน หรือ
จํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุน ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนแจ้งสํานักงาน พร้อมทั้งจัดทําหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบเหตุ
กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา โดยเพิ่มวงเงิน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้
กรณีการเปลี่ย นแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิ ต และระยะเวลา แต่ไม่เพิ่ม
วงเงินต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้
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กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่นอกเหนือจากวรรคสองและวรรคสาม ให้อยู่ในอำนาจของผู้ได้รับ
การสนับสนุน และรายงานให้สำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ข้อ 11 ให้ผู้ได้รับการสนับสนุน จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติ ที่สำนักงานกำหนด ดังนี้
(1) รายงานความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการ เป็นรายไตรมาส โดยระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
(2) รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับการสนับสนุน
โดยจัดส่งให้สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ
ข้อ 12 กรณี ที่ผู้ได้รับ การสนับสนุนไม่จัดทำรายงานผลความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ และ
หรือไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนได้ ให้สำนักงานสั่ งชะลอ
การสนับสนุนเงินกองทุนเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม จนกว่าผู้ได้รับการสนับสนุนจะรายงานผลหรือ
ดำเนิ น การตามแผน ทั้ งนี้ ให้ ส ำนั ก งานรายงานให้ ค ณะกรรมการทราบในโอกาสแรก และให้ น ำผลการ
ดำเนินงานดังกล่าวไปประกอบการพิจารณการสนับสนุนเงินกองทุนในปีถัดไป
การชะลอการสนับสนุนเงินกองทุนเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับ
การสนับสนุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกินกำหนดส่งรายงาน หรือวันที่ ทราบการไม่ปฏิบัติตามแผน โดย
สำนักงานสามารถแนะนำให้ผู้ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้เป็นตามแผนที่ได้รับ
การสนับสนุน และเมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนดำเนินการแก้ไ ขเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานสั่งยุติการชะลอ และ
รายงานคณะกรรมการทราบ
การสั่งยุติการชะลอการสนับสนุนเงินกองทุนเป็นการชั่วคราว ให้สำนักงานมีหนัง สือแจ้งผู้ได้รับ
การสนับสนุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกี ารยุติการชะลอ
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

