เรื่องเสร็จที่ ๓๓๔/๒๕๔๖
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง สถานพยาบาลที่ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(กรณีการเปดสํานักงานสาขาของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน))
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือที่ สธ ๐๗๐๒.๐๖/๘๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา โรงพยาบาลบานแพวไดจัดตั้งเปนองคการ
มหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีที่ทํา
การอยู ใ นอํ า เภอบ า นแพ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ต อ มา กระทรวงสาธารณสุ ขมี โ ครงการจั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลและเครือขายคลินิกบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) ที่มีระบบบริหารแบบ
องคก ารมหาชนแหงที่สองของรัฐขึ้ น โดยจะเป ด กิจ การสาขาแห ง ใหม โรงพยาบาลบ า นแพ ว
(องคการมหาชน) ไดจัดซื้อที่ดินและสิ่งกอสรางของโรงพยาบาลเวชสวัสดิ์ซึ่งเดิมเปนโรงพยาบาล
เอกชนตั้ ง อยู เลขที่ ๘ /๒๔๕ หมู ที่ ๔ ถนนพระราม ๒ บางมด จอมทอง กรุ ง เทพมหานคร
ปจจุบันโรงพยาบาลเวชสวัสดิ์ไดปดกิจการไปแลว
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการขยายขอบเขตการดําเนินการของโรงพยาบาลวาการเปด
“สํานักงานสาขา” แหงใหมนั้น จะอยูในความหมายของมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๓) แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว มีความเห็นวา ในการดําเนินการของ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) หากมีความจําเปนที่จะตองขยายขอบเขตการดําเนินการ
เพื่ อ รองรับ การดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงคก็ ย อ มสามารถที่จ ะกระทํ า ได โดยการจั ด ตั้ ง เป น
“สํานักงานสาขา” แตการบริหารกิจการของสํานักงานสาขาตองอยูภายใตการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพวและผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว ตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เพราะถือวาเปนการ
ดําเนินกิจการขององคการมหาชนที่อยูภายใตพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน
ตอมา กระทรวงสาธารณสุขไดรับการหารือจากโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) วา กรณีที่โรงพยาบาลไดขยายขอบเขตการดําเนินการโดยเปด “สํานักงานสาขา” ในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้น จะตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม ใน
การนี้กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวเห็นวา “สํานักงานสาขา” อยูภายใตการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว และถือวาเปนการดําเนินกิจการขององคการมหาชนที่
อยูภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเปน
สงพรอมหนัง สื อที่ นร ๐๙๐๑ /๐๔๖๖
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ลงวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

๒
กฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะ จึงไมนาจะอยูในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตเนื่องจากมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดระบุ
ชัดเจนใหยกเวนสถานพยาบาลที่จัดตั้งเปนองคการมหาชนไมตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว กรณีเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายเพื่อใหไดขอยุติจึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพิจารณาใหความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวและไดฟง
ขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และผูแทนโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) แลว เห็นวา การประกอบกิจการสถานพยาบาล นั้น โดยปกติทั่วไป
จะตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่ควบคุมใน
เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตใหประกอบกิจการ การดําเนินการสถานพยาบาล การปดสถานพยาบาล
หรือการเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตกรณีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
๒๕๔๑ ที่บัญญัติมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะเห็นไดวามีเจตนารมณที่ตองการ
ยกเวนมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ แกสถานพยาบาลที่เปนหนวยงาน
ของรัฐ และโดยที่มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหองคการ
มหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล ดังนั้น โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
จึงมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา ๔๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และไมอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

๑

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่น
สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒
มาตรา ๖ ใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล
๓
มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของโรงพยาบาลให
เปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงพยาบาล นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหโรงพยาบาลชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของโรงพยาบาลที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงพยาบาล นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของ
โรงพยาบาลได
๔
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
๕
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

๓
พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดเคยใหความเห็นไวแลวในเรื่อง
เสร็จที่ ๔๙๓/๒๕๔๕๖ วา การขยายขอบเขตการดําเนินการของโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) โดยการจัดตั้งเปน “สํานักงานสาขา” ถือวาเปนการดําเนินกิจการขององคการมหาชนที่
อยูภายใตพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน ฉะนั้น สํานักงานสาขาของโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) จึงเปนสถานพยาบาลที่เปนหนวยงานของรัฐที่อยูในการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข และไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
เชนเดียวกัน
ลงชื่อ พรทิพย จาละ
(นางสาวพรทิพย จาละ)
รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๔๖

๖

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขยายขอบเขตการดําเนินการของ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) โดยเปดสํานักงานสาขา สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๖๐๑/๑๗๖๐ ลงวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

