
เร่ืองเสร็จที่ ๔๖๔/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การดํารงตําแหนงกรรมการและการมอบหมายใหทําหนาที่แทนกรรมการ 

 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
   

 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมีหนังสือ ที่ สปสช. ๐๓/๓๒๗๒ ลง

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือในประเด็นขอกฎหมาย
ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้ 

๑. สมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงกรรมการตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ไดหรือไม 

๒. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะมอบหมายใหผูชวยรัฐมนตรีทําหนาที่
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดหรือไม 

๓. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการตาม
กฎหมาย วาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะมอบใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน ไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟง

คําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาต)ิ แลว มีความเห็นดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา มาตรา ๑๑๐ (๑)๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน นอกจากเปนการดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชรัฐมนตรี การที่หามดํารง
ตําแหนงหรือมีหนาที่ในหนวยราชการดังกลาวนี้มีความหมายรวมถึงการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในหนวยราชการนั้นดวยทั้งนี้ ยกเวนเฉพาะเปนการรับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติ

                                          
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๖๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑ มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง 
  (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ท้ังนี้ นอกจากขาราชการการเมืองอ่ืน  

ซึ่งมิใชรัฐมนตร ี

  (๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปน
คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 



 ๒
แหงกฎหมายเทานั้น และบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ ไดอนุโลมนํามาใชบังคับกับสมาชิกวุฒิสภาดวย
อันเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๘๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  สําหรับกรณีที่
หารือมานี้ เมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข เปนคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยพระราช บัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามมาตรา ๑๓ (๖)๓  และคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๘ (๙)๔  ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาจึงอาจไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติฯ ได  

                                          
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปน

พิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการ
งานตามปกต ิ

  บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ  เงินปพระบรมวงศานุวงศ  หรือเงิน อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  และมิใหใช บังคับในกรณี ท่ี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับ  หรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใน
การบริหารราชการแผนดิน ในกรณีท่ีดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชรัฐมนตร ี

  ๓ มาตรา ๑๒๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับกับการกระทํา 
อันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม 

๓ มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต”ิ ประกอบดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๖) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความเชี่ยวชาญทางดาน
ประกันสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมาย
และสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ มาตรา ๔๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๙) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนหกคน โดยในจํานวนนี้ใหเปนผูเชี่ยวชาญ
สาขาเวชศาสตรครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทยแผนไทย สาขาละหนึ่งคน 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓
ประเด็นที่สอง  เห็นวา มาตรา ๑๓ (๑)๕ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติฯ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยตําแหนง  ซึ่ งในการปฏิบัติหนาที่ ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อาจมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการไดตามมาตรา ๒๐๖ หรือมอบอํานาจ
ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด ตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๘ (๒)๗ ปฏิบัติราชการแทนไดเทานั้น 
แตกรณีผูชวยรัฐมนตรีเปนตําแหนงที่แตงตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
คณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอํานาจหนาที่ในการประสานงานและปฏิบัติงานแทน
หรือชวยงานของรัฐมนตรีในภารกิจบางประการตามขอ ๗๘ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
                                          

๕ มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต”ิ ประกอบดวย 

  (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวง คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ
อนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

  ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมี
ฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนก็ได 

๗ มาตรา ๓๘  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนง
นั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได ดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๘ ขอ ๗  อํานาจหนาท่ีในฐานะผูชวยรัฐมนตร ี

  ผูชวยรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหไปประจําหรือปฏิบัติหนาท่ีในกระทรวงใดตามขอ ๓ 

วรรคสอง มีอํานาจหนาท่ีในมิติดานตางๆ ดังนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๓) มิติดานกระทรวง เปนผูแทนของรัฐมนตรีในการเจรจา รวมเจรจาหรือหารือในเรื่องท่ี
ไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายผูกมัดรัฐมนตรี กระทรวงหรือทางราชการและสามารถเขารับฟง เขาประชุมแทน 



 ๔
ดังกลาวก็มิไดบัญญัติเร่ืองการมอบอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใหผูชวยรัฐมนตรีไวเปน
ประการอื่นดวย  ดังนั้น การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะมอบหมายใหผูชวยรัฐมนตรี
ทําหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไมอาจกระทําได  

ประเด็นที่สาม เห็นวา ตามมาตรา ๑๓ (๓)๙ และมาตรา ๔๘ (๔)๑๐ แหงพระราช 
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ ไดกําหนดใหมีกรรมการจากผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทคัดเลือกกันเอง แมวาโดย
คุณสมบัติเบื้องตนของผูที่จะเปนกรรมการประเภทนี้จะตองดํารงตําแหนงเปนผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม แตในการคัดเลือกระหวางกันเองนี้ยอมเปนการคัดเลือกใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการโดยอาศัยการไดรับความไววางใจหรือความรูความสามารถเปนการเฉพาะตัว  
ดังนั้นหากกรรมการ ซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ไมสามารถเขาประชุมได ก็ไมอาจ
มอบใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน 

 
 

ลงช่ือ      พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทิพย  จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

                                                                                                                       
หรือเขาประชุมรวมกับรัฐมนตรีในการประชุมตางๆ ของฝายบริหารได โดยไดรับอนุญาตจากประธานในที่
ประชุมหรือท่ีประชุมนั้น แลวแตกรณี โดยไมนับเปนองคประชุม และอาจเสนอความเห็นตอท่ีประชุมไดหาก
ไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมหรือท่ีประชุม โดยไมมีสิทธิออกเสียงลงมต ิ

ฯลฯ    ฯลฯ 
๙ มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต”ิประกอบดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๓) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบล
หนึ่งคน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๐ มาตรา ๔๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบล
หนึ่งคน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มิถุนายน ๒๕๔๖ 


