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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว”
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึน้ เรียกว่า “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)”
เรียกโดยย่อว่า “รพบ.”
ให้โรงพยาบาลมีที่ตั้งของสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ
อาจมีสานักงานสาขาในพื้นที่อื่นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจาเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๖ ให้โรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และ
การฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย์
(๒) ด าเนิ น การด้ า นเวชศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสาธารณสุ ข
โดยคานึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
(๓) ดาเนินการ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการศึกษาวิจัย การให้การศึกษา การฝึกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในการดาเนินการดังกล่าว
(๔) ดาเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือประโยชน์ของผู้ใช้บ ริการ
และชุมชน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการดาเนินการที่มุ่งแสวงหากาไรเป็นหลัก
มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้โรงพยาบาลมีอานาจหน้าที่กระทา
กิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของโรงพยาบาล
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งของ และเครื่องใช้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
(๔) กู้ยืมเงิน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นใด เพื่อการดาเนินกิจการของ
โรงพยาบาล
(๕) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการจากการดาเนินกิจการ
(๗) ทาความตกลงหรือร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
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(๘) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
การดาเนินการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันเป็น
ประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล และต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงาน
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
(๓) กรรมการผู้แทนชุมชนในเขตอาเภอบ้านแพ้ว จานวนไม่เกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีภูมิลาเนาอยู่ในชุมชนเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่งเสนอโดยสภาท้องถิ่นหรือ
องค์กรประชาชนในเขตอาเภอบ้านแพ้ว
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี
กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันเป็นประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่เป็นผู้ช่วย
เลขานุการได้ตามความจาเป็น
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี การสรรหาบุ ค คลเพื่ อเสนอคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งเป็ นประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ ทน
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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มาตรา ๑๓ ก่ อ นครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น
ให้ดาเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดาเนินการ
ของโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบาย บทบาท ทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบสาธารณสุข
(๒) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีของโรงพยาบาล
(๓) อนุมัติประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศเกี่ยวกับโรงพยาบาลในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) วิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัตงิ านของโรงพยาบาล และการให้บริการผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ
(ค) การสรรหา การแต่ ง ตั้ ง และการถอดถอนผู้ อ านวยการ การปฏิ บั ติ ง านและ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อ านวยการ การรั ก ษาการแทน และการมอบหมายให้ ผู้ อื่ น
ปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการ
(ง) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๓)
(จ) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อานวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
(ฉ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ยและการลงโทษทางวินั ย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของ
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๓) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
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(ช) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาล รวมทั้ง
การบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ซ) การกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการ
(ฌ) การช่วยเหลือเบื้องต้นหรือการเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการดาเนินการของ
โรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้นั้นได้รับความเสียหายซึ่งหาผู้กระทาผิดมิได้หรือหาผู้กระทาผิดได้ แต่ยังไม่ได้รบั
ค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร
(ญ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
(ฎ) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฏ) การก าหนดขอบเขตเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ฐ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และเครื่องหมาย
โรงพยาบาล
(๕) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมาย พระราชกฤษฎีกานี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ช) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ระเบี ยบเกี่ ยวกั บการช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น หรื อ การเยี ย วยาให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
การดาเนินการของโรงพยาบาลตาม (๔) (ฌ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๒๐/๑ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของโรงพยาบาล ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสิน ใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
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มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และ
มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๐ (๔) (ฎ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับโรงพยาบาลหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของโรงพยาบาลในนิตบิ ุคคล
ซึ่งโรงพยาบาลเป็นผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนตามมาตรา ๗ (๕)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๓ ให้โรงพยาบาลมีผู้อานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของโรงพยาบาลภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
การสรรหาผู้ อ านวยการ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๒๓/๑ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่ เ กิ น หกสิ บวั น หากด าเนิ นการไม่ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่ าว ให้ คณะกรรมการรายงานผล
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๔ ผู้อานวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของโรงพยาบาลตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของโรงพยาบาล สามารถทางานให้แก่
โรงพยาบาลได้เต็มเวลา และต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล รวมทั้งต้ องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่
บริหารกิจการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล มติของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุกตาแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การดาเนินงานของโรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมทั้ง
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของโรงพยาบาลให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโรงพยาบาล”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้
ให้รองผู้อานวยการตามลาดับที่คณะกรรมการกาหนดรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัตงิ านของโรงพยาบาลคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ
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ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อานวยการด้วย แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของโรงพยาบาล สามารถทางานให้แก่โรงพยาบาลได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เ พราะมี อ ายุ เ กิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ การบัญชีของโรงพยาบาล ให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของโรงพยาบาล ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ ผู้ อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาร่ วมกั นแล้ว เสนอให้ คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ การประเมินผลงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการของโรงพยาบาลให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรี
มีอานาจสั่งให้โรงพยาบาลชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาของโรงพยาบาล
ที่ขัดต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดาเนินการของโรงพยาบาลได้”
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงั คับ
เป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาล
บ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ และอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระและยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไป
ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
ในกรณีที่การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เริ่มดาเนินการแล้ว
แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งต่อไปได้ และ
ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการโดยชอบตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ และมิให้นามาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาใช้บังคับ
การนับวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้ ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ
คาสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงคณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๒ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ที่ อ อก
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติม
บทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

