
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๕๓/๒๕๖๑ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน  

หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ 
 

เหตุผล 
 
  เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลายฉบับได้ก าหนดใหผู้้บริหาร 
ของรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจโดยต าแหน่ง  
และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นว่างลง หรือในกรณี
ที่ผู้บริหารนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจ ากัดอ านาจหน้าที่ของบุคคลที่ท าหน้าที่แทนผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมิให้มีอ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์ประกอบ 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรแก้ไข
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ 
ของรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. .... 
   

 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

     
 ................................................................................... ................................................. 

........................................... 
 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่
ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของ
รัฐวิสาหกิจ 

       
............................................................................................................................. ....... 

........................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน  
หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติจ านวนเก้าฉบับ ดังต่อไปนี้ 
และให้ใช้ความตามท่ีปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามล าดับ 

(๑) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๒) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓  

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓) มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  (๔) มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๕) มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 



๒ 
 

 
  (๖) มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
  (๗) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  (๘) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (๙) มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
......................................... 
      นายกรัฐมนตรี 



บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเตมิบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 

   
 
๑. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
  “มาตรา ๓๒  เมื่อผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้ท าการแทนผู้ว่าการชั่วคราว และให้น ามาตรา ๒๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้ผู้ท าการแทนผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ” 
 
๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 

“มาตรา ๓๒  เมือ่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง 
และยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ  
และให้น ามาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการ” 
 
๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  “มาตรา ๒๔  เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง  
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทนผู้ว่าการ 
หรือรักษาการในต าแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้ผู้ท าการแทนผูว้่าการหรือผู้รกัษาการในต าแหน่งผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
ผู้ว่าการ” 
 
๔. พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“มาตรา ๒๐  เมื่อผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการ
ว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทน
ผู้อ านวยการ หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ แล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ให้ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการหรอืผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่
อย่างเดียวกับผู้อ านวยการ” 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๕. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๓๑  เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้ท าการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้ผู้ท าการแทนผูว้่าการหรือผู้รกัษาการในต าแหน่งผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
ผู้ว่าการ” 
 
๖. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  
  “มาตรา ๒๙  ให้รองผู้ว่าการมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่ง
รองจากผู้ว่าการ และมีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการของ ททท. ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย 
  ในกรณีท่ีผู้ว่าการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้ว่าการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
หากมรีองผู้ว่าการมากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้ว่าการก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามล าดับไว้ล่วงหน้า  
ในกรณีที่ต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองผู้ว่าการผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 
  ในกรณีที่ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือต าแหน่ง
ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการว่างลง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงาน ททท. ผู้หนึ่ง  
เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าการตามวรรคสอง หรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 
ตามวรรคสาม ให้รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการ” 
   
๗. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  “มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง 
ให้รองผู้ว่าการผู้มีอาวุโสสูงสุดตามล าดับเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการ 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
  ให้ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ” 
 
๘. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  “มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไดห้รือต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง  
ให้รองผู้ว่าการผู้มีอาวุโสสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ท าการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้ว่าการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่ง 
เป็นผู้ท าการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง 
  ให้ผู้ท าการแทนหรอืรักษาการในต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ” 
 
๙. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  “มาตรา ๒๖  ในกรณีทีผู่้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง
และยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการ ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตามวรรคหนึ่ง  
ให้รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอ านาจหน้าทีเ่ช่นเดียวกับผู้ว่าการ” 


