ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....
---------------............................................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที่
ของผู้ทาการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
............................................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ผู้ ทาการแทน ผู้ รั กษาการแทน หรือ ผู้รักษาการในตาแหน่ งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจานวนสิบสองฉบับ
ดังต่อไปนี้และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลาดับ
(๑) มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
(๖) มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
(๗) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๘) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
(๙) มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น

-๒(๑๐) มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๑) มาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙
(๑๒) มาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕

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

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น

-๓บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....
.............................
๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังมิได้
แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้ร องผู้ ว่าการรั กษาการแทนผู้ว่าการ ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ
ในการปฏิบั ติหน้ าที่ของรองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตามวรรคหนึ่ง ให้รองผู้ว่าการ
หรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการ”
๒. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๒๙ ให้รองผู้ว่าการมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตาแหน่งรองจากผู้ว่าการ
และมีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการของ ททท. ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้ ว่าการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหากมี
รองผู้ ว่าการมากกว่าหนึ่ งคนให้ ผู้ ว่าการกาหนดผู้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับไว้ล่วงหน้ า ในกรณีที่ตาแหน่ง
ผู้ว่าการว่างลง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองผู้ว่าการผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ
ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า การและรองผู้ ว่ า การไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ หรื อต าแหน่ ง ผู้ ว่ าการ
และรองผู้ว่าการว่างลง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงาน ททท. ผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของรองผู้ ว่ าการตามวรรคสอง หรื อผู้ รั กษาการแทนผู้ ว่ าการตามวรรคสาม
ให้รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการ”
๓. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตาแหน่งผู้ว่าการว่างลง ให้รองผู้ว่าการ
ผู้มีอาวุโสสูงสุ ดตามลาดับเป็น ผู้ทาการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง ถ้าไม่มี ผู้ ดารงตาแหน่งรองผู้ ว่าการ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบั ติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ ทาการแทนหรือรักษาการ
ในตาแหน่ง
ให้ผู้ทาการแทนหรือรักษาการในตาแหน่งมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น

-๔๔. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๑ เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้ว่าการว่างลงให้คณะกรรมการ
แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเป็ น ผู้ ท าการแทนผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ ว่ า การแล้ ว แต่ ก รณี และให้ น า
มาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
“มาตรา ๓๒ เมื่อผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
พนักงานคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้ทาการแทนผู้ว่าการชั่วคราว และให้นามาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้ว่าการมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
๖. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
“มาตรา ๒๔ เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้ว่าการว่า งลง ในระหว่างที่ยังมิได้
แต่งตั้งผู้ว่าการให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทนผู้ว่าการ หรือรักษาการในตาแหน่ง
ผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี และให้นามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
๗. พระราชบัญญั ติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๒ เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่ง ผู้ว่าการว่างลงและยังมิได้แต่งตั้ง
ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ และให้นามาตรา ๒๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ว่าการ”
๘. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้ ว่ าการไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ หรือตาแหน่งผู้ ว่าการว่างลง ให้ รองผู้ ว่าการ
ผู้มีอาวุโสสูงสุดตามลาดับเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
๙. พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
“มาตรา ๒๐ เมื่อผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้อานวยการว่างลงและยังมิได้
แต่งตั้งผู้อานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทนผู้อานวยการ หรือรักษาการ
ในตาแหน่งผู้อานวยการ แล้วแต่กรณี และให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้อานวยการหรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
ผู้อานวยการ”
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น

-๕๑๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
“มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ตาแหน่งผู้ว่าการว่างลง และยังมิได้แต่งตั้ง
ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ
ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
๑๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙
“มาตรา ๒๗ เมื่ อผู้ อ านวยการไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ด้ ว ยเหตุ ใดเหตุ ห นึ่ ง หรื อเมื่ อต าแหน่ ง
ผู้อานวยการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อานวยการ และต้องปฏิบัติกิจการ
ให้อยู่ภายในแผนงานที่ผู้อานวยการกาหนดไว้”
๑๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๔ เมื่อผู้อานวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือเมื่อตาแหน่งผู้อานวยการ
ว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ให้ ผู้ รั กษาการแทนผู้ อานวยการมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อานวยการ และต้องปฏิบัติ
กิจการให้อยู่ภายในแผนงานที่ผู้อานวยการกาหนด”

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น

