เรื่องเสร็จที่ ๔๙๓/๒๕๔๕
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การขยายขอบเขตการดําเนินการของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
โดยเปดสํานักงานสาขา
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดมีหนังสือ ที่ รพบ./๒๗๙๕ ลง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา เนื่องจากโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงคที่จะ
ซื้อที่ดิน สิ่งกอสรางของโรงพยาบาลเวชสวัสดิ์ ซึ่งเดิมเปนโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยูเลขที่ ๘/๒๔๕
หมูที่ ๔ ถนนพระราม ๒ บางมดจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปจจุบันโรงพยาบาลเวชสวัสดิ์ไดปด
กิจการไปแลวกวา ๓ ป โดยทรัพยสินทั้งหมดอยูภายใตการจัดการของบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน (บบส.)
กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและเครือขายคลีนิคบริการ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) ที่มีระบบบริหารแบบองคการมหาชน แหงที่ ๒ ของรัฐขึ้น โดย
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จะเปนผูจัดซื้อทรัพยสินทั้งหมดของโรงพยาบาลเวช
สวัสดิ์ และจะตองเขาไปบริหารจัดการจนสามารถใหบริการประชาชนไดกอนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดตอบรับที่จะใหการสนับสนุนโครงการ
ดังกลาวเรียบรอยแลว
จึงขอหารือวา การที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จะเปดกิจการสาขา
แหงใหมดังกลาวจะอยูในความหมายของมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๓) แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาปญหาดังกลาว และไดฟง
ขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) และโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) แลว เห็นวา โดยที่บทบัญญัติมาตรา
๕๑ แหง พระราชบั ญ ญัติ อ งคก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กํ า หนดว า เมื่ อรั ฐบาลมีแ ผนงานหรื อ
นโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการสาธารณะและมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้ง
สง พร อ มหนั ง สื อสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๗๖๐ ลงวัน ที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑
มาตรา ๕ เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะและมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการ
มหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
ฯลฯ
ฯลฯ

๒
หนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุงหมายใหมีการ
ใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดย
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได ทั้งนี้ โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก และมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดวา ในพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวจะตองมีขอความดังตอไปนี้ เชน ชื่อขององคการมหาชน ที่ตั้งและสํานักงานแหง
ใหญ วัตถุประสงค และอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคขององคการ
มหาชน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาบทบัญญัติมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวาในการ
จัดตั้งองคการมหาชนจะตองกําหนดใหมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญขององคการมหาชนดังกลาว
ไวดวย เพื่อใหทราบวาองคการมหาชนดังกลาวมีที่ทําการอยูที่ใด แตการจัดตั้งสํานักงานสาขานั้น
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดหามมิใหกระทําหรือจํากัดการกระทํากรณีดังกลาวแต
อยา งใด ซึ่ ง ก็เปน การให อํา นาจองคก ารมหาชนในการใช ดุ ลพินิ จเกี่ย วกับ เรื่องดั งกลา ว หาก
องคการมหาชนมีความประสงคที่จะขยายขอบเขตการดําเนินการขององคการมหาชนเพื่อรองรับ
การดําเนินการตามวัตถุประสงคก็ยอมที่จะกระทําไดโดยการจัดตั้งเปน "สํานักงานสาขา" ของ
องคการมหาชนนั้น อยางไรก็ตาม "สํานักงานสาขา" ขององคการมหาชนก็ยอมอยูภายใตการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผูอํานวยการขององคการมหาชนเดียวกัน เพราะอยู
ภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเดียวกันนั่นเอง ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา หากองคการมหาชนใดมี
ความประสงคที่จะขยายขอบเขตการดําเนินการก็ยอมสามารถที่จะกระทําไดโดยการจัดตั้งเปน
"สํานักงานสาขา" โดยที่การบริหารและดําเนินการขององคการมหาชนนั้น จะตองอยูภายใตพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเดียวกัน
กรณีตามปญหา โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหสามารถใหบริการ
ทาง สาธารณสุขใหแกชุมชนในเขตอําเภอบานแพวและพื้นที่ตอเนื่องหรือใกลเคียงไดอยางมี
คุณ ภาพ สามารถบริ ห ารงานได อ ย า งอิ ส ระ คล อ งตั ว และเอื้อ อํ า นวยต อ การใช บุ ค ลากรและ
ทรัพยากรของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด๓ โดยมาตรา ๕ วรรคสอง๔ แหงพระ
๒

มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามมาตรา ๕ อยางนอยจะตองมี

ขอความดังตอไปนี้
(๑) ชื่อขององคการมหาชน
(๒) ที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญ
(๓) วั ต ถุ ป ระสงค และอํ า นาจกระทํ า กิ จ การต า งๆ ภายในขอบแห ง วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
องคการมหาชน
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมายเหตุ - เหตุผ ลในการประกาศใช พระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากเปน การ
สมควรจั ด ระบบการบริ ห ารงานโรงพยาบาลบ า นแพ ว ให ส ามารถบริ ห ารงานได อ ย า งอิ ส ระ คล อ งตั ว และ
เอื้ออํานวยตอการใชบุคลากรและทรัพยากรของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใหสามารถ
ใหบริการทางสาธารณสุขใหแกชุมชนในเขตอําเภอบานแพวและพื้นที่ตอเนื่องหรือใกลเคียงไดอยางมีคุณภาพ
๓

๓
ราชกฤษฎีกาดังกลาว กําหนดใหโรงพยาบาลมีที่ทําการอยูในอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
และโรงพยาบาลมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๕ แหงพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว ในการใหบริการดานการรักษาพยาบาลทั่วไป การสงเสริมสุขภาพ การควบคุม
ปองกันโรค และการพื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทย ดําเนินการดานเวชศาสตรการ
ปองกัน สงเสริมและสนับสนุน การสาธารณสุข โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกลาว และ
ดําเนินกิจการอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของชุมชน สําหรับการ
บริหารและดําเนินกิจการของโรงพยาบาลดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบาน
แพว ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโรงพยาบาลใหดําเนินกิจการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และมีผูอํานวยการ โรงพยาบาลบานแพวคนหนึ่ง มีหนาที่บริหาร
กิจการของโรงพยาบาลใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของโรงพยาบาล ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุก
ตําแหนง โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมิไดกําหนดหามมิใหกระทําหรือจํากัดการกระทํา
เกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานสาขาแตอยางใด เพราะฉะนั้น ในการดําเนินการของโรงพยาบาลบาน
แพว (องคการมหาชน) หากมีความจําเปนที่จะตองขยายขอบเขตการดําเนินการของโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) เพื่อรองรับการดําเนินการตามวัตถุประสงค ก็ยอมสามารถที่จะ
กระทําได โดยการจัดตั้งเปน "สํานักงานสาขา" แตการบริหารกิจการของสํานักงานสาขาตองอยู
ภายใต ก ารบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลบ า นแพ ว และผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลบานแพวตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เพราะถือวาเปนการดําเนินกิจการขององคการมหาชนที่อยูภายใตพระราช
กฤษฎีกาเดียวกัน

(ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตลอดทั้งสามารถใหบริการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งโรงพยาบาล
บานแพวขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
๔
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา "โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)"
ใหโรงพยาบาลมีที่ทําการอยูในอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
๕
มาตรา ๖ ใหโรงพยาบาลมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) ใหบริการดานการรักษาพยาบาลทั่วไป การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค
และการฟนฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย
(๒) ดําเนินการดานเวชศาสตรการปองกัน สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดย
คํานึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกลาวดวย
(๓) ดําเนินกิจการอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของชุมชน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการดําเนินการที่มุงแสวงหากําไรเปนหลัก

๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๔๕

