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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) จํานวน ๑๐ คน
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งได้มีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติ
(๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ให้กรรมการอื่นยังคงอยู่ในตําแหน่ง จํานวน ๔ คน และพ้นจากตําแหน่ง
จํานวน ๑ คน รวมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ม ติ เ ป็ น ต้ น ไป และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นแทน
ผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการอื่นเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
ซึ่งได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จํานวน ๑๐ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้
๑. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
๒. นายอภิชาติ ชินวรรโณ
กรรมการอื่น
๓. นายชวน ศิรินันท์พร
กรรมการอื่น
๔. นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการอื่น
๕. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
กรรมการอื่น
๖. พลเอก วลิต โรจนภักดี
กรรมการอื่น
๗. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
กรรมการอื่น
๘. นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอื่น
๙. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการอื่น
๑๐. นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกรรมการลําดับที่ ๑, ๓ - ๕ และ ๗ - ๙
เป็นบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพิ่มเติมในปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพิ่มเติมในปี ๒๕๕๕
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ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพิ่มเติมในปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
และเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๒/๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

