
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. .... 
 

  โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคม ซึ่งผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการ 
และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจบางฉบับก าหนดห้ามมิให้ผู้ท าการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน  
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก่อให้เกิด
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะที่ให้บริการต่อประชาชน แม้ว่าจะมี ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าว แต่ก็เป็นมาตรการ 
ที่อาจใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้ปัญหาข้างต้นได้รับการแก้ไขอย่างถาวร กระทรวงการคลัง โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พิจารณาแนวทางโดยเห็นควรจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ รักษาการแทน  
หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยก าหนดให้ผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งรวมถึงอ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น และเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๗๗ สคร. ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือผู้แทนจ านวน ๑๒ แห่งที่กฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจก าหนดจ ากัดอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจที่ว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมิให้มีอ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
รวมทั้งผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

  สคร. ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นข้างต้น ดังนี้ 
  ๑. การด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 

 ๑.๑ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

   สคร. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ในหลายช่องทาง ดังนี้ 
 



๒ 
 

 

  ๑.๑.๑ การประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
แก้ววิเชียร ชั้น ๑๑ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง ๑๒ แห่ง รวม
จ านวน ๒๗ คน และบุคลากรของ สคร. เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

 

  ๑.๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่ านทางเว็บไซต์  www.lawamendment.go.th  
โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-department/item/1257-2018-
07-04-03-55-56 

 
 

http://www.lawamendment.go.th/


๓ 
 

 

  ๑.๑.๓ การยืนยันความเห็นเป็นหนังสือจากรัฐวิสาหกิจจ านวน ๑๒ แห่ ง  
โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวได้ยืนยันความคิดเห็น ดังนี้  

    (๑) รั ฐวิสาหกิจจ านวน ๘ แห่ ง ได้แก่  การกีฬาแห่ งประเทศไทย  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  สถาบันการบินพลเรือน และองค์การ  
สวนพฤกษศาสตร์ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจโดยมิให้มีการจ ากัดอ านาจหน้าที่
ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในฐานะกรรมการ 
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น และประสงค์ให้กระทรวงการคลังด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจนั้น โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ต่อไป 

  (๒) รัฐวิสาหกิจจ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ประสงค์จะด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจในประเด็นดังกล่าวเอง 

  (๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งยืนยันความเห็นว่าไม่ประสงค์จะแก้ไข
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเด็นดังกล่าว 
  ๑.๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 

   จ านวน ๒ ครั้ง  
   ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมแก้ววิ เชี ยร ชั้ น ๑๑ 
อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 
   ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นช่องทางนี้ 
   ๑.๓ พ้ืนทีห่รือกลุ่มบุคคลในการรับฟังความคิดเห็น 

  ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจจ านวน ๑๒ แห่งที่พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ มีบทบัญญัติก าหนดห้ามมิให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหาร 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รว่มแสดงความคิดเห็น 

  ๑.๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

  ในการรับฟังความคิดเห็นมีประเด็นในการให้ความเห็น รายละเอียดความคิดเห็น  
และค าชี้แจงในแต่ละความคิดเห็น ดังนี้ 
 

 
 

http://www.lawamendment.go.th/


๔ 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น ค าชี้แจง 

    การตรากฎหมายฉบับเดียวเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในคราวเดียว
อาจไม่ เหมาะสมกับการบริหารกิ จการ ของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เนื่องมาจากความแตกต่าง
หลากหลายของรัฐวิสาหกิจ 

   ร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการเป็นการแก้ไข 
หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ของผู้ท าการแทน  
ผู้รักษาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ให้มีอ านาจหน้าที่
ในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วยเท่านั้น  

     สามารถตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน 
ยั ง ไม่ เ คยมี แบบหรื อแนวปฏิ บั ติ ในการตรา
พระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งพระราชบัญญัติ 
และพระราชกฤษฎีกา 

   ในทางทฤษฎีแล้ว กฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่า
ย่อมมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์
ต่ ากว่าได้ จึงเห็นว่าอาจตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไข 
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาได้  อย่างไรก็ตาม หากมี
ประเด็นขัดข้องในทางปฏิบัติอาจพิจารณาการแยก
กฎหมายจัดตั้ งรั ฐวิ สาหกิ จเป็ นรายฉบับ ในกรณี 
ของพระราชกฤษฎีกาในชั้นการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ 

รัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ริเริ่มกระบวนการเสนอ 
ร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งในประเด็น
ต่างๆ ซึ่ งอาจรวมถึงประเด็นผู้ท าหน้าที่แทน
ผู้บริหารที่ว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้น 
หากร่ างกฎหมายที่  สคร .  เสนอขัดหรือแย้ ง 
กับความประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ จะมีแนวทาง 
การด าเนินการอย่างไร 

การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ 

ไม่ เป็นการจ ากัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ 
ที่จะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในกฎหมายจัดตั้ง
ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต และหากเกิด
กรณีที่ความในร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ ขัดหรือแย้ง
กับความเห็นของรั ฐวิ สาห กิจกระทรวงการคลั ง 
จะพิจารณาตามความประสงค์ของรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก 

 

  ๑.๕ ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

  รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีความประสงค์จะด าเนินการแก้ไขกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเอง 

  ๑.๖ การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

   กระทรวงการคลังได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... โดยได้ปรับปรุงให้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
จ านวน ๘ แห่ง ที่แจ้งความประสงค์ให้กระทรวงการคลังด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 
โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน 
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 
 



๕ 
 

 

 ๒. ผลการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงมติอนุมัติหลักการ 

ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน  
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาก าหนดยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ลงวันที่ 
๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไว้ในร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ด้วย รวมทั้ง ให้พิจารณาขอบเขต 
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... โดยน าความเห็น 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาแล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้  

 ๒.๑ เพ่ิมการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเฉพาะที่ เป็น
พระราชบัญญัติอีก ๓ ฉบับ เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้  
ไปในคราวเดียวกัน  ได้แก่  

  ๒.๑.๑ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒  

  ๒.๑.๒ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  
  ๒.๑.๓ มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ทั้งนี้ ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้แทน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมด้วยแล้ว 

 ๒.๒ เห็นควรแยกบทบัญญัติเกี่ยวกับแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  
จ านวน ๒ ฉบับ ออกจากร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยจัดท าเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นรายฉบับแทน  
ได้แก่ การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และการแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
เนื่องจากการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร จึงไม่จ าเป็นต้องน าเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภา  นอกจากนี้ เพ่ือให้มีการแก้ไขบทบัญญัติที่เป็นปัญหาในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
ให้ครบทุกแห่ง จึงเห็นควรเพ่ิมการแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยจัดท าเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ด้วย  



๖ 
 

 

 ๒.๓ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาก าหนดยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที ่
ต่อไปได้ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น เห็นว่า เนื่องจากข้อ ๒ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้ก าหนดองค์ประกอบและองค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไว้  
โดยให้ใช้บังคับอยู่จนกว่าจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประกอบตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วจึงให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าปัจจุบัน
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยยังไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  จึงยังไม่สามารถ
ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้ 

 ๒.๔  แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการ 
ในต าแหน่ งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....” โดยเพ่ิมค าว่ า “ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ แทน” ระหว่างค าว่ า  
“ผู้ท าการแทน” และ “ผู้รักษาการแทน” เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีการใช้ถ้อยค าว่า “ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน” นอกจากนี้ ได้แก้ไขถ้อยค า
ในบันทึกหลักการและเหตุผล และเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกันด้วยแล้ว 

๒.๕  การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ (ร่างมาตรา ๓) 
และบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 

  เพ่ิมการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอีก ๓ ฉบับ  
โดยเรียงล าดับใหม่ตามปี พ.ศ. จากน้อยไปมาก และตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจออกท้ัง ๒ ฉบับ 

 

 


