
เร่ืองเสร็จที่ ๘๘๐/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง การเปนผูมีสวนไดเสยีในนิติบุคคลคูสัญญาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
   

 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมีหนังสือ ที่ สปสช. ๐๓/๙๕๕๑ ลง

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐ มีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบบริหารกิจการของสํานักงาน 
รวมทั้งเปนผูแทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก โดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีหนาที่ในการจัดระบบใหบริการสาธารณสุข เพ่ือให
ประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ซึ่งในการดําเนินกิจการเลขาธิการ
ตองลงนามเปนคูสัญญากับนิติบุคคลในฐานะผูแทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีนายสงวน  นิตยารัมภพงศ เปน
เลขาธิการ ระหวางดํารงตําแหนงเลขาธิการ นายสงวน  นิตยารัมภพงศไดรับแตงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรีใหเปนกรรมการในคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม โดยองคการเภสัชกรรมเปน
รัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ผลิตหรือจัดหายาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเมื่อ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดประกาศใหผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดรับความคุมครองยาตานไวรัสโรคเอดส ทําใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมี
ความจําเปนตองจัดหายาตานไวรัสโรคเอดสในภาพรวม เพ่ือใหไดยาที่ดีมีคุณภาพและราคา
เหมาะสมสําหรับใหหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติใชใหบริการแกผูปวยเอดส
อยางทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งองคการเภสัชกรรมเปนผูผลิตและจําหนายเพียงรายเดียว
ภายในประเทศ โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหสวน
ราชการตองจัดซื้อยาจากรัฐวิสาหกิจจึงจะตองจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม แตพบปญหาทาง
กฎหมายวา การที่นายสงวน  นิตยารัมภพงศ ในฐานะเลขาธิการจะลงนามเปนคูสัญญากับองคการ
เภสัชกรรมนั้น จะมีผลใหนายสงวน  นิตยารัมภพงศเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ 
(๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีความเห็นเปนสองแนวทาง ดังนี้ 
ความเห็นที่หนึ่งเห็นวา การที่นายสงวน นิตยารัมภพงศ ในฐานะเลขาธิการจะไป

ทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อขายยากับองคการเภสัชกรรมในอนาคตนั้น ไมเขาขายเปนผูมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เนื่องจากการทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อยาดังกลาวเปนการทํากับนิติบุคคลภาครัฐ นายสงวน 
นิตยารัมภพงศ มิไดเขาทําสัญญาหรือขอตกลงในฐานะสวนตัวที่อาจเกิดประโยชนไดเสีย แตเปน

                                          
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร  ๐๙๐๑/๒๐๐๗  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

การเขาทําสัญญาตามนโยบายในฐานะฝายธุรการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนประโยชนตอสาธารณะ เพราะหนวยงานของรัฐทั้งสองฝายตางเปนตัวแทน
รัฐและตางมีวัตถุประสงคในการจัดการใหเกิดระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนเปน
สําคัญ จึงไมถือวานายสงวน นิตยารัมภพงศ มีสวนไดเสียกับองคการเภสัชกรรมซึ่งเปนคูสัญญา
หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ความเห็นที่สองเห็นวา การที่นายสงวน นิตยารัมภพงศ มีฐานะเปนกรรมการใน
คณะกรรมการเภสัชกรรมขององคการเภสัชกรรมแลวภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันแตงตั้ง 
เมื่อใดที่องคการเภสัชกรรมเปนคูสัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อนั้นตองถือ
วานายสงวน นิตยารัมภพงศ เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไมวานิติบุคคลคูสัญญาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน 
หรือมีสวนไดเสียกับกิจการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือไมก็ตาม 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ จึงขอหารือในประเด็นดังตอไปนี้ 

๑. การที่นายสงวน นิตยารัมภพงศ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม จะทําสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อยากับองคการเภสัชกรรมในอนาคต จะถือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ 
(๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 

๒. หากความเห็นตามขอ ๑ ถือวานายสงวน นิตยารัมภพงศเปนผูมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แลว เมื่อมีความจําเปนตองทําสัญญาซื้อยากับองคการเภสัชกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 
โดยเฉพาะกรณียาที่องคการเภสัชกรรมเปนผูผลิตหรือจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตองดําเนินการอยางไร 

๓. ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหนวยบริการภาครัฐที่มีหรือไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคล แตไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะถือ
เปนผูรวมงาน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติตามมาตรา ๓๒ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หรือไม และมีขอยกเวนอยางไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยมี

ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวง) 
ผูแทนองคการเภสัชกรรม และผูแทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูช้ีแจงขอเท็จจริง
แลว มีความเห็นในแตละประเด็นดังนี้ 



 ๓

ประเด็นที่หน่ึง เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๑๒)๑ แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดลักษณะตองหามของเลขาธิการไวอยาง
ชัดเจนวาตองไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา ผูเขารวมงาน 
หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงาน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวานายสงวน  
นิตยารัมภพงศ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ซึ่งองคการเภสัชกรรมมีฐานะเปนนิติบุคคลดังที่กําหนดไว
ในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙  ดังนั้น หากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อยากับองคการเภสัชกรรมยอมมีผลใหนาย
สงวน นิตยารัมภพงศ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๒ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  

ประเด็นที่สอง เห็นวา เมื่อวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา การที่เลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการในองคการเภสัช
กรรม และหากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อยากับองคการ
เภสัชกรรมยอมมีผลใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๒ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  กรณีจึงไม
จําเปนตองวินิจฉัยในประเด็นที่สองอีก 

ประเด็นที่สาม เห็นวา มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง๓ แหงพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหหนวยบริการมีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การที่หนวยบริการไดรับคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุขดังกลาวจึงเปนการได รับคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด สวนที่จะถือไดวา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหนวยบริการภาครัฐซึ่งไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูเขารวมงาน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการ

                                          
๑มาตรา ๓๒  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 

 (๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา ผูเขารวมงาน หรือมี
ประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของสํานักงาน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒มาตรา ๗  ใหองคการเภสัชกรรมเปนนิติบุคคล 
๓มาตรา ๔๖  หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนวยบริการที่รับ

การสงตอผูรับบริการ มีสิทธิไดรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

ของสํานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑๒)๔ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ หรือไม นั้น ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนแตละกรณีไป 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
 

                                          
๔โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 


