ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
----------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการดำเนิ น การสรรหากรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา 14 (10) แห่ง
พระราชบั ญญัติกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริห ารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนิ นการสรรหากรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริห ารกองทุนน้ำมั น
เชื้อเพลิง”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“ประธานอนุ ก รรมการ” หมายความว่า ประธานอนุ ก รรมการสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“อนุ กรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้ อ ๓ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการ
ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คณะอนุกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

-๒ข้อ ๔ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวาระเริ่มแรก หรือกรณีผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระตามมาตรา 11 หรือพ้นตำแหน่งก่อนวาระตามมาตรา 12 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
คณะหนึ่งจำนวนห้าคน ประกอบด้วย
(1) ประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของสำนักงาน
(2) อนุกรรมการจำนวนสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเป็ น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้านที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนิน งานของสำนัก งาน แต่ ต้องไม่เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการ โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการและให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๕ ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นเหตุพ้นจาก
การเป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ
ข้อ 6 ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หากมีเหตุให้อนุกรรมการเหลือไม่ครบตามจำนวน ให้
คณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนการสรรหาต่อไปได้ เว้นแต่คณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่มี
จำนวนไม่ถึงกึง่ หนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ครบตามจำนวน
ข้อ 7 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาบทามบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินและด้านธุรกิจน้ำมัน
เชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) เมื่อได้รับการตอบรับการทาบทามจากบุคคลตาม (1) เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ดำเนินการคัดเลือก
บุคคลที่ตอบรับการทาบทามจำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องการสรรหา เพื่อ
เสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๒) พร้อมด้วยเอกสารข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน และ
ผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ข้อ 8 การประชุ มคณะอนุ กรรมการต้ องมีอนุ กรรมการมาประชุ มไม่ น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม

-๓ประธานอนุ ก รรมการหรื อ อนุ ก รรมการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในเรื่ อ งที่
คณะอนุกรรมการพิ จารณา ให้ ผู้นั้ นแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าผู้ นั้ นสมควรอยู่ในที่
ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๗ (๓) เพื่อเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามจำนวนที่ต้องสรรหา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2562 และให้ประธานกรรมการนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติ
และผลงาน เพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

