รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
__________________
รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายวชิร รักขิตตธรรม
5. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
6. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
7. นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน
8. นางวัชรี แก้วนอกเขา
9. นายปฏิคม วิวัฒนานนท์
10. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
11. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการและ
กรมควบคุมโรค
เลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการและ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายชื่อ ...
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
2. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
3. นางสาวจินตนา บุตรชน
4. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
5. นายทักษ์ดนัย ใจยาว
6. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
7. นางสาวเสมอใจ สืบวิเศษ
8. นางสาวจันทร์จิรา ทวีโคตร
10. นายพิเชษฐ์ โทระพันธ์
11. นายประพันธ์ ชูชะรา
12. นางสาวนิตยา เครือเทศ

นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย)
3.1 การเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ
3.1.1 การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่เ จ้า หน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ

นางสาว ...
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรมควบคุมโรคในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้นาเรื่องการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยได้มีการนาเสนอดังนี้
1. หลักการนี้มีที่มาจากมาตรา 14 (6) แห่งพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่ง กาหนดให้คณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุม
โรคติดต่อ
2. ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2.1 เป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลา จึงก่อให้เกิดความเครียดในการทางานสูง
2.2 เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคติดต่อจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
2.3..เจ้ าหน้ าที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบงานส่ ว นใหญ่ ขอย้ ายไปประจ าส่ ว นงานอื่ น ส่ ว นผู้ รั บมอบงานต่ อเป็ น
เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์ ทาให้การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชานาญสูง
3. หลักการและเหตุผล
3.1 เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้ตรากตราและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
4. เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น แพทย์ สัตวแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ
5. หลักเกณฑ์
5.1 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
5.2 กาหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นลาดับขั้นตามระดับความเสี่ยงของงานและความยากลาบากในการ
ปฏิบัติงาน
6. มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
6.1 เห็นชอบในหลักการของการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
6.2 มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายดาเนินการจัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่าย
ค่าตอบแทนฯ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.3 น าร่ างหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจ่ ายค่ า ตอบแทนฯ เข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 ...
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3.1.2 การกาหนดค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจากการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวน
โรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรมควบคุมโรคในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติได้น าเรื่องการกาหนดชดเชยให้ แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสี ยหายจากการ
ดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยได้มีการนาเสนอดังนี้
1. หลักการนี้มีที่มาจากมาตรา 14 (6) แห่งพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุม
โรคติดต่อ
2. ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2.1 เป็นงานทีต่ ้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคให้ได้อย่างทันท่วงที
2.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคติดต่อจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ
พิการ ทุพพลภาพ หรือถึงขั้นเสียชีวิต
2.3 ประสบปัญหาว่ามีเจ้าหน้าที่จานวนน้อยมากที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)
3. หลักการและเหตุผล
3.1 เพื่อกาหนดค่าชดเชยสาหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย
อันเกิดจากการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อไว้เป็นการเฉพาะ
3.2 เพื่อเป็นการเยียวยา ให้ความช่วยเหลือ และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
4. เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น แพทย์ สัตวแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
4.2 เจ้ าหน้ าที่ผู้ ปฏิบั ติงานในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ
5. หลักเกณฑ์
5.1 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
5.2 อัตราค่าชดเชยจะถูกกาหนดเป็นลาดับขั้นตามระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เจ้าหน้าที่ได้รั บ
ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
6. มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
6.1 เห็นชอบในหลักการของการกาหนดค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจากการดาเนินการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
6.2.มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายดาเนินการจัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่าย
ค่าชดเชยฯ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.3 ...

๕
6.3 นาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายชดเชยฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง เครื่ องแบบและเครื่ องหมายของเจ้ าพนั กงานควบคุ ม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นางสาวอั งคณา บริ สุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง
เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีประเด็น
ที่ยังค้างพิจารณาอยู่ว่าเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงจะใช้ข้อความใดระหว่าง “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” หรือ
“คบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง” ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีความประสงค์ที่
จะใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” แต่ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับตราอัตลักษณ์ประจากระทรวง
สาธารณสุขจากคาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” เป็น “คบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง” เพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ
พ.ศ. ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๓) ดังนั้น จึงขอความเห็นของผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาหรับกรณีนี้ว่าควรดาเนินการอย่างไร
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนเองเพิ่ง
ทราบจากที่ประชุมนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับตราอัตลักษณ์จาก
คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” เป็น “คบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง” แล้ว แต่ตามที่ได้หารือประเด็น
ดังกล่าวภายในกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีความเห็นตรงกันว่า เนื่องจากร่างประกาศ
ฉบับนี้เป็นการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะ ดังนั้น จึงเห็นว่ากรมควบคุมโรคสามารถใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” ได้ โดยให้
กรมควบคุมโรคทาหนังสือไปยกเลิกกฎสานักนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม กาหนดให้ใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” เนื่องจากเป็นการออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้ง การใช้คาว่า
“รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” ตรงกับเครื่องแบบที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใช้อยู่ในปัจจุบัน และ
เป็นมาตรฐานสากล
3.3 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการได้
ปรับปรุงร่างประกาศฯ ในประเด็นทีป่ ระชาชนทั่วไปอาจไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลตามแบบที่กาหนดได้
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 และข้อ 3 และคาว่า “ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูล ” ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนท้าย
ของข้อ 4 และข้อ 6 ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็ นว่า ถ้อยคาดังกล่ าวเป็น ถ้อยคาที่ไม่ชัดเจน
โดยเฉพาะคาว่า “มาตรฐานชุดข้อมูล” จึงขอให้ที่ประชุมเสนอความเห็นว่า ควรใช้ถ้อยคาใด เพื่อให้เป็นทางการ
และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
นางวัชรี ...

๖
นางวัชรี แก้วนอกเขา ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า 1. แบบ รง 506 จะใช้กับโรคติดเชื้อทั่วไป
แบบ รง 506/1 ใช้กับโรคเอดส์ และแบบ รง 506/2 จะใช้กับโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน เช่น
ชื่อ วันเริ่มป่วย ชนิดของการติดเชื้อ เป็นต้น 2. แบบ รง 506 เป็นคาที่ใช้มานานแล้ว และเจ้าหน้าที่ ด้านระบาด
วิทยารู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าแบบ รง 506 มีลักษณะอย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางระบาดวิทยาทุกคนใช้แบบ รง 506 นี้
เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม สานักระบาดวิทยาจะสืบค้น คาว่า “แบบ รง 506” นี้ว่าเป็นคาย่อมาจากคาว่าอะไร
เพื่อให้ได้ถ้อยคาที่เป็นทางการต่อไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า ที่ผ่ านมาเราใช้คาว่า “มาตรฐาน
ชุดข้อมูล” มาก่อนหรือไม่ หรือใช้คาว่า “แบบ รง 506” เท่านั้น
นางวัชรี แก้วนอกเขา ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด้านระบาด
วิทยาใช้แบบ รง 506 มาตลอด จนเคยชินและไม่ทราบแน่ชัดว่าชื่อทางการของแบบ รง 506 คืออะไร
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า คาว่า “แบบ” มีความหมายชัดเจน
แต่คาว่า “มาตรฐานชุดข้อมูล ” ยังมีความหมายไม่ชัดเจน จึงขอความเห็นจากที่ประชุม และหากจะใช้คาว่า
“ตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกาหนด” เท่านี้เพียงพอหรือไม่ หรือต้องมีถ้อยคาที่ยาวกว่านี้ เพื่อสื่อ
ความหมายให้ชัดเจน
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในข้อ 4 วรรคสอง ช่วงท้าย ให้เพิ่มคาว่า “อธิบดี” ด้วย
เพื่อให้เหมือนกับข้ออื่น ๆ
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า แบบ รง 506 นี้ใช้มา
ตั้งแต่กฎหมายฉบับเดิมหรือไม่ และเป็นแบบที่กาหนดขึ้นตามกฎหมายฉบับเดิมหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นก็ควรใช้
แบบเดิม แค่เปลี่ยนฐานอานาจมาเป็นกฎหมายใหม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
ไม่ได้มีบ ทบั ญญัติก าหนดแบบการแจ้ ง ไว้ แต่กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ใช้แบบ รง 506 นี้ มานานแล้ ว เพื่อใช้
ประกอบการทางาน ส่ ว นค าถามที่ว่ า ถ้ าได้ รับแจ้ง แล้ ว จะด าเนินการอย่า งไร ประกาศฉบับนี้ ไม่ ได้ก าหนดไว้
เนื่องจากมาตรา 31 กาหนดให้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งสาหรับบุคคล 4 กลุ่มนี้ คือ กลุ่มเจ้าบ้าน กลุ่มผู้ทาการ
ชันสูตร กลุ่มผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล และกลุ่มเจ้าของสถานประกอบการ และจะมีมาตรา 32 กาหนดไว้ว่า
“เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบ
โดยเร็ว” แต่มาตรา 32 ไม่ได้กาหนดให้ออกหลักเกณฑ์หรือวิธีการเอาไว้ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในชั้นการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ มีการตัดประเด็นนี้ออก เพราะถ้าออกเป็นบทบังคับ แล้วก็จะมีบทกาหนดโทษ
ซึง่ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ก็ต้องมีโทษ ดังนั้น จึงเสนอไว้เพียงว่าให้แจ้งไปที่ใคร
อย่างไร แล้วค่อยไปอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางต่อไป เช่น วางหลักเกณฑ์ว่าต้องรายงานต่อใคร ภายในระยะเวลาเท่าไร แล้วรายงาน
มาที่กรมอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าไร
นายปฏิค ม วิ วัฒ นานนท์ ผู้ แทนสานัก โรคติ ด ต่อ ทั่ วไป สอบถามว่ า การแจ้ งตามข้ อ 2 และข้อ 3
ต้องแจ้งตามแบบ รง 506 ด้วยใช่หรือไม่

นางวัชรี ...
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นางวัชรี แก้วนอกเขา ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า การแจ้ง โรคติดต่ออันตราย ให้ แจ้งมาที่
ส่วนกลาง ส่วนโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งภายใน 7 วันนับแต่ทราบ และต้อง
กรอกลงในแบบ รง 506 ซึ่งสามารถแยกกรณีประชาชนเป็นผู้ แจ้ง ได้ดังนี้ 1. ข้อ 2 (1) สาหรับเจ้าบ้านหรือ
ผู้ควบคุมดูแลบ้าน และ (4) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ 2. ข้อ 3 (1) หรือ (4) บุคคลดังกล่าวต้อง
แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ไม่ต้องแจ้งตามแบบ รง 506 อาจใช้ วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ เช่น
แจ้ ง ทางโทรศั พ ท์ แจ้ ง ทางโทรสาร แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ หรื อ แจ้ ง ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง เมื่ อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รั บแจ้ งจากบุคคลดังกล่ าวแล้ว ก็จะบันทึกข้อมูลดังกล่ าวไว้ในแบบ รง 506
อีกครั้งหนึ่ง
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามข้อ 6
เข้าใจว่าทุกกรณีต้องแจ้งตามแบบ และถ้ามีการแจ้งต้องมีการกางแบบฟอร์มทุกครั้งหรือไม่ เพื่อจะดูว่ากรณีไหน
ต้องแจ้งด้วยวิธีใดและกรอกรายละเอียดอย่างไร
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศูน ย์ กฎหมาย กล่ า วว่ า ข้ อ 6 แบ่ง เป็ น 2 ส่ ว น วรรคแรก
แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ประชาชนที่ เ ป็ น เจ้ า บ้ า นและประชาชนที่เ ป็ น เจ้ า ของสถานประกอบการ ซึ่ ง ก าหนดให้ เ ฉพาะ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เท่านั้นที่ต้องทาตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกาหนด ส่วนวรรคสองเป็น กรณี
เจ้าของสถานพยาบาลหรือ lab ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ต้องแจ้งตามแบบ เพราะเขาใช้แบบนี้มาเป็นเวลานาน ดังนั้น
กลุ่มนี้สามารถทาได้อยู่แล้ว เพราะหากทาตามแบบจะเป็นประโยชน์มากกว่าและได้ข้อมูลครบถ้วน
นางวัชรี แก้วนอกเขา ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในกรณีที่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
ซึง่ เป็นโรคร้ายแรง ไม่จาเป็นต้องแจ้งตามแบบฟอร์ม เพราะต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว
มติที่ประชุม
1. มอบผู้แทนส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สื บค้น ชื่อทางการของแบบ รง 506 และแจ้งให้
ฝ่ายเลขานุการ ปรับข้อความในร่างประกาศฉบับนี้ต่อไป
2. ในตอนท้ายของข้อ 4 ให้เปลี่ยนคาว่า “อธิบดี” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค”
3.4 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือ
ออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว เราได้พิจารณา
ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้พร้อมกับร่างประกาศกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
ตามมาตรา 45 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าไปเพื่อสอบสวนโรค หาสาเหตุของโรค หรือป้องกันและควบคุมโรค
ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 34 ไม่ได้กาหนดให้ต้องมีการขอหมายค้นเอาไว้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน
แต่ร่างประกาศกรมควบคุมโรคตามมาตรา 45 วรรคสอง กาหนดเรื่องหมายค้นไว้ โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
คณะอนุกรรมการได้มีมติให้ตัดเรื่องหมายค้นออก เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสามารถเข้าไปป้องกันและควบคุมโรคได้โดยรวดเร็ว และตัวอย่างของกฎหมายหลายฉบับไม่ได้กาหนดให้มี
การขอหมายค้นก่อนจึงจะสามารถเข้าไปดาเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ ได้ โดยฝ่ายเลขานุการได้ รับมติจากที่
ประชุมไปปรับปรุงตัวร่างฯ และตามวาระที่ 3.4 ฝ่ายเลขานุการได้นาร่างฯ มาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่ง
มาตรา 34 (4) ได้กาหนดไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือ ...

๘
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอานาจที่จะดาเนินการเองหรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ให้เจ้าของ
ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น
กาจั ดความติดโรคหรื อทาลายสิ่ งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสั ยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไข
ปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคาสั่งต้อง
ดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคาสั่งยกเลิ ก” ด้วยเหตุที่มาตรา 34 (4)
กาหนดไว้เช่นนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับเพิ่มข้อความดังนี้ “ข้อ 13 กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคาสั่ง
ให้ผู้อยู่ในบังคับ ของคาสั่ งดาเนิ นการกาจัดความติดโรคหรือทาลายสิ่งใดที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุส งสัยว่ามี
เชื้อโรคติดต่อ หรือให้แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เมื่อผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งได้ปฏิบัติตามหรือ
ดาเนินการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคาสั่ง
เป็นหนังสือเพื่อยกเลิกคาสั่งตามข้อ 3 และให้แจ้งไปยังผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งเป็นต้นไป หนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่งตามข้อ 3 ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้” และวรรคสอง
“ให้นาความในข้อ 5 และข้อ 6 มาใช้บังคับกับการแจ้งหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่งตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม”
ส่ว นแบบที่ฝ่ ายเลขานุ การได้ออกแบบขึ้นมาจะมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแนบท้ายร่างประกาศนี้ ดังนั้น
จึงขอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอแนะเพิ่มเติม
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีนี้มีช่องให้ผู้รับคาสั่ง
ลงนามด้ ว ยใช่ ห รื อ ไม่ และมี ข้ อ สงวนสิ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ ถ้ า หากกรณี ที่ ผู้ รั บ ค าสั่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง หรื อ ขั ด ขวาง
จะดาเนินการอย่างไรต่อไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีข้อ 13 นี้เป็นการแจ้งเพื่อยกเลิก
คาสั่งแรก คือการออกคาสั่งไปยกเลิกคาสั่งแรก เช่น มาตรา 34 (4) กาหนดไว้ว่า “ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือ
ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น กาจัดความติดโรค
หรือทาลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาล
ให้ ถูกสุ ขลั กษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ ที่ได้รับคาสั่ งต้องดาเนินการตามคาสั่ ง
ดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคาสั่งยกเลิก ” โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ ออกคาสั่งให้
บุคคลใดแก้ไขสุขาภิบาล แล้วเขาได้ดาเนินการตามคาสั่ง เรียบร้อยแล้ว จึงออกคาสั่งยกเลิกคาสั่ง นั้นไป เป็นต้น
คาสั่ งนี้ จะมีลั กษณะเป็ นการแจ้ งฝ่ ายเดียว ซึ่งต่างกับ กรณีของคาสั่งแรกที่จะต้องมีการลงนามทั้ง เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อผู้ออกคาสั่ง และผู้รับคาสั่ง เพราะกรณีของคาสั่งแรกเป็นการสั่งให้ทา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มี
ที่มาจากมาตรา 34 ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้ นที่ แต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะใช้มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยต้องมีการออก
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอีกทีหนึ่ง แต่เรื่องการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ตามมาตรา
39 (4) นั้น กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องออกกฎหมายลาดับรองอีก จึงสามารถใช้อานาจตามมาตรา 39 (4) ได้เลย
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอว่า ในข้อ 13 บรรทัดที่สาม ให้ตัดคาว่า “ปฏิบัติ
ตามหรือ” ออก คงเหลือเป็นถ้อยคาว่า “เมื่อผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งได้ดาเนินการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว” ประเด็นต่อมาในเรื่องแบบหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่ง เห็นว่ากรณีนี้เป็นการออกคาสั่ง
เพื่อยกเลิกคาสั่งเดิม ไม่ใช่การออกคาสั่งให้หยุดปฏิบัติหรือดาเนินการ
นางสาว ...

๙
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เพื่อให้ถ้อยคาชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น เห็นควร
ตัดถ้อยคาในข้อ 13 ตามที่ผู้แทนสานักงบประมาณเสนอ ส่วนแบบหนังสือ เพื่อยกเลิกคาสั่ง แนบท้ายประกาศฯ
เห็นควรให้มีการปรับถ้อยคา เพราะไม่ใช่เรื่องการแจ้งคาสั่งให้หยุด กระทาการ แต่เป็นการแจ้งยกเลิกคาสั่ง จึงขอ
เสนอให้ใช้คาว่า “เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงขอยกเลิกคาสั่งที่.......... / .......... ลงวันที่ ........... นับแต่ขณะที่
ท่านได้รับคาสั่งนี้เป็นต้นไป” หรือจะใช้ถ้อยคาว่า “เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงได้ขอยกเลิกคาสั่งซึ่งได้สั่งให้
ท่านดาเนินการดังกล่าว นับแต่ขณะที่ท่านได้รับคาสั่งนี้เป็นต้นไป”
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า รูปแบบนี้มีการอ้างอิง
จากระบบสารบรรณหรือไม่ว่าเราเคยมีหนังสือไปถึงเขา เนื่องจากต้องมีการอ้างถึงคาสั่งเดิม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มีการอ้างถึงเรื่องเดิม กล่าวคือ จะมีการ
แนบสาเนาคาสั่งเดิมไปพร้อมหนังสือเพื่อยกเลิกคาสั่งนั้นด้วย
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้ใช้คาว่า “จึงขอยกเลิกคาสั่งที่ .......... / ........
ลงวันที่ ............ นับแต่ขณะที่ท่านได้รับคาสั่งนี้เป็นต้นไป” และเมื่อตัดคาว่า “ปฏิบัติตามหรือ”ตามข้อ 13 ออกแล้ว
ในวรรคท้ายของแบบหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่งเห็นควรให้ตัดคาว่า “ปฏิบัติตามหรือ”ออกด้วย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เ ธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ควรกาหนดเฉพาะ
สาระสาคัญสั้นๆ ส่วนบทอาศัยอานาจในหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่ง เห็นควรให้ตัดออก เนื่องจากสามารถเข้าใจ
ได้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เมื่ อ มี อ านาจในการออกค าสั่ ง ย่ อ มมี อ านาจยกเลิ ก ค าสั่ ง นั้ น ได้ ซึ่ ง ถ้ า ประชาชนอ่ า นแล้ ว เห็ น
บทอาศัยอานาจอาจตกใจได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนของร่างหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิก
คาสั่งนั้น ได้นากฎหมายหลายฉบับที่มีความใกล้เคียงมาเป็นตัวอย่าง เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ที่ ก าหนดให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ใ ดด าเนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง และมี ค าสั่ ง ยกเลิ ก การ
ดาเนินการดังกล่าว ซึ่งมีการเขียนบทอาศัยอานาจไว้ในคาสั่งนี้เช่นกัน แต่เนื่องจากเรื่องนี้ไม่มีแบบที่กฎหมาย
ก าหนด จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ร่ า งที่ จ ะออกแบบเอง ดั ง นั้ น จึ ง ขอสอบถามท่ า นผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมา ย ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า หนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่งต้องมีบทอาศัยอานาจในการยกเลิกคาสั่งด้วยหรือไม่
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า บทอาศัย
อานาจควรระบุไว้ในหนังสือคาสั่ง โดยเขียนว่าอาศัยอานาจจากกฎหมายใด ออกคาสั่ งที่เท่าใด ลงวันที่เท่าใด
เพราะเป็นส่วนที่สาคัญมาก ส่วนหนังสือเพื่อยกเลิกคาสั่งนั้น แค่อ้างถึงคาสั่งเดิมน่าจะเพียงพอแล้ว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เป็นการอิงหลักกฎหมาย
ปกครองที่ประชาชนต้องได้รับประโยชน์ จึงไม่มีความจาเป็นที่ต้องระบุบทอาศัยอานาจ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า แบบหนังสือคาสั่งที่ทางฝ่ายเลขานุการ
ออกแบบนั้น เป็นการนามาตรา 34 ทั้ง 8 อนุมาตรา มาเขียนขยายไว้ในแบบหนังสือคาสั่งฉบับดังกล่าว เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติสะดวกในการทางาน ถ้าจะระบุบทอาศัยอานาจตามที่ท่านผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เสนอ จะต้องเขียนไว้ในตอนต้นของแต่ละคาสั่งหรือใส่ทุกข้อตามที่ขยายออกมาหรือไม่ หรือจะใช้เพียง
ข้อความว่า “อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติด ต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 3

แห่งประกาศ ...

๑๐
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงมีคาสั่งให้ .........”
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้
1. เห็นควรให้แก้ไขถ้อยคาในข้อ 13 ที่โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 13 กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคาสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งดาเนินการกาจัด
ความติ ดโรคหรื อทาลายสิ่ ง ใดที่มีเ ชื้อโรคติดต่อ หรือมีเ หตุส งสั ยว่ามี เชื้อโรคติดต่อ หรือ ให้ แก้ไ ขปรับปรุงการ
สุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เมื่อผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งได้ดาเนินการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคาสั่งเป็นหนังสือเพื่อยกเลิกคาสั่งตามข้อ 3 และให้แจ้งไปยัง
ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่ง ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป หนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่งตาม
ข้อ 3 ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ให้นาความในข้อ 5 และข้อ 6 มาใช้บังคับกับการแจ้งหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่งตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม”
2. ให้ทางฝ่ายเลขานุการเพิ่มบทอาศัยอานาจในแบบหนังสือคาสั่ง
3. ในวรรคท้ายของแบบหนังสือคาสั่งเพื่อยกเลิกคาสั่ง ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“บัดนี้ ท่านได้ดาเนินการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ ว เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อจึงขอยกเลิกคาสั่งที่ .......................... / ..................... ลงวันที่ .................................................
นับแต่ขณะที่ท่านได้รับคาสั่งนี้เป็นต้นไป”
3.5 ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ข้อ 6 กรณีมีเหตุจ าเป็น เร่ งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้ เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปใน พาหนะ
อาคาร หรื อ สถานที่ โ ดยเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่อ ชอบที่ จ ะขอให้ พ นั กงานฝ่ า ยปกครองหรือ ต ารวจที่ มี
เขตอานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วมดาเนินการด้วยก็ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นตามข้อ 6 เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการ
หารือกันแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตัดเรื่องหมายค้นออก ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับข้อ 7 ข้อ 8
และข้อ 9 ฝ่ายเลขานุการจึงได้ตัดทั้งสามข้อดังกล่าวออกด้วย โดยถ้อยคาในข้อ 6 จะสอดคล้องถ้อยคาในข้อ 12
ของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรื อออกคาสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นายปฏิค ม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า คาว่า “พนักงานฝ่ายปกครอง”
หมายถึงใครบ้าง ได้มีการออกแบบไว้หรือไม่ว่าใครบ้างที่เราสามารถพาไปได้ อย่างเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน เราพาไป
ได้หรือไม่ หรือว่าต้องเป็นนายอาเภอ ปลัดอาเภอ และในส่วนของตารวจ หมายถึงตั้งแต่ระดับใด

นางสาว …

๑๑
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย ชี้แจงว่า คาว่า “พนักงานฝ่ ายปกครอง” นั้น
อ้างอิงมาจากกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายทางปกครองส่วนใหญ่มัก จะใช้คานี้ และตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาจะมีการระบุว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แก่ผู้ใดบ้าง
นางวัชรี แก้วนอกเขา ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า คาว่า “ชอบที่จะขอให้ พนักงานฝ่ าย
ปกครองหรือตารวจที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วมดาเนินการด้วยก็ได้” หมายความว่าไม่ขอก็ได้ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ถ้าตีความตามตัวบทก็หมายความเช่นนั้น
แต่เจตนารมณ์ที่แท้จริงคือ ถ้าเป็นกรณีทั่วไป ต้องไปขอก่อน เว้นแต่เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือกรณี
ฉุกเฉินอย่างยิ่งหรืออันตรายอย่างร้ายแรงเท่านั้นที่ไม่ต้องขอ หรือเป็นกรณีที่ในท้องที่นั้นหาพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจไม่ได้ ก็ไม่ต้องขอ ตามที่ท่านผู้แทนสานักระบาดวิทยาเคยยกตัวอย่างกรณีไปตรวจโรคบนดอย อาจไม่
สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติ ดต่อต้องเข้า
ดาเนินการเอง
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า วิธีปฏิบัติในการเข้าไป
สอบสวนโรคนั้นต้องมีเครื่องป้องกันหรือไม่
นางวัชรี แก้วนอกเขา ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ชี้แจงว่า ในการเข้าไปสอบสวนโรคแต่ละครั้งจะมีการ
จัดชุดปฏิบัติการไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเข้าร่วมด้วยก็จะได้ใส่ชุดที่มีระบบ
ป้องกันที่สูงไม่มาก เพราะไม่ได้เป็นผู้สัมผัสโรคโดยตรง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่าย
สาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจัดทารายงาน ดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้จัดทารายงานการดาเนินการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
(2) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้จัดทารายงานการดาเนินการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครรายงานการดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งไปยังกรมควบคุมโรคในทุก ๆ วันสิ้นเดือนของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในร่างฉบับนี้มีคาซ้าหรือคายาวหลายจุด เช่น “เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ” และคาว่า “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” ซึ่งถ้าเราไปกาหนดเป็นคานิยามไว้จะมีความกระชับมากกว่า เช่น
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า คาว่า “เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”
มีการออกแบบมาแล้ วว่ามีใครบ้าง แต่ในพื้นที่ที่มีความพิเศษ ด้ว ยระบบความปลอดภัยและเนื้อหาของงานที่
ไม่เหมือน ...

๑๒
ไม่เหมือนพื้นที่อื่น จึงต้องมีชื่อเรียกของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ชัดเจน อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ ณ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศจะเรียกว่า “เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ชื่อเรียกของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ไม่ได้กาหนดคานิยามของคาว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” ไว้ กาหนด
แต่เพียงว่า “เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง” ถึงแม้ตามกฎหมายเดิมจะไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ ไว้อย่างชัดเจน ถ้าเป็นกรณี
การใช้อานาจตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 จะเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ส่วนมาตรา 13
มาตรา 14 จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ เมื่อมีการปรับปรุงมาเป็น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงมีการใช้คาว่า “ประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ” ไว้ท้ายคาว่า “เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะว่า
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กับ ที่ด่านนั้นต่างกัน ซึ่งตามข้ อสังเกตของท่านผู้แทนกรม
ปศุสัตว์ที่เสนอให้ปรับคาให้สั้นกว่านี้ได้หรือไม่นั้น เห็นว่าสามารถปรับได้ในบางส่วน เช่น คาว่า “คณะกรรมการ
โรคติ ดต่ อ จั ง หวั ด หรื อคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ กรุง เทพมหานคร” ที่ อ าจกาหนดคานิ ย ามไว้ ตั้ ง แต่ ต้ น ว่ า
“คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุง เทพมหานคร” หรือจะ
เขียนไว้ตามเดิมก็ได้ เพื่อให้มีความชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข้อ 8 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ประกาศนี้ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้คาสั่งหรือข้อวินิจฉัยของอธิ บดีกรมควบคุมโรค
ถือเป็นที่สุด
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ตามข้อ 8
ถ้อยคาขาดหายหรือไม่ กล่าวคือ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้คาสั่งหรือข้อวินิจฉัยของอธิบดี
กรมควบคุมโรคถือเป็นที่สุด แสดงว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคต้องมีการออกคาสั่งหรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้คาสั่งหรือ
ข้อวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เป็นถ้อยคาตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกากาหนดให้ เพราะเมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด อาจจะมีคาสั่งใดๆ ตามมาหรืออาจเป็นเพียง
ข้อวินิจฉัยเพื่อให้ดาเนินการต่อหรือแก้ไขก็ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้นามาใช้ตั้งแต่การร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๙ รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข้อ 5 ในกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะละเลยไม่ดาเนินการออกค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 แล้วมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้หน่วยงานที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศสังกัด
หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้นต้องออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทน
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาหลักฐาน
ค่าใช้ จ่ ายที่เกิ ดขึ้ นไปยั งเจ้ าของพาหนะหรื อผู้ ควบคุมพาหนะภายในสิ บห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ เจ้ าพนั กงานควบคุ ม
โรคติดต่อ ...

๑๓
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ทราบค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการหรือมีคาสั่งตามข้อ 3
โดยให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะมาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ณ
สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ การดาเนินการหรือการออกคาสั่ งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ระหว่ างประเทศเกิ ด ขึ้ น ณ ด่ านควบคุ ม โรคติ ดต่ อ ระหว่ า งประเทศในพื้ น ที่ ข องกรุ งเทพมหานคร
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายนาเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปชาระเงินที่ฝ่ายการคลัง สานักงานเลขานุการ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(2) ในกรณีที่ การดาเนินการหรือการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศเกิดขึ้น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่ของจังหวัดอื่น ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาเจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะไปชาระเงินที่งานการเงินของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เมื่อเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
คลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะด้วย
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า แหล่งที่มาของเงินที่สารองจ่ายไปก่อนในกรณี
ที่เจ้าของพาหนะไม่ยอมจ่ายนั้น ใช้แหล่งเงินจากที่ใด เป็นเงินงบประมาณหรือเงินจากส่วนใด
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้ฝ่ายเลขานุการได้มีการหารือไปที่
กองคลังของกรมควบคุมโรคแล้วว่า หากกาหนดไว้ลักษณะนี้ เมื่อมีเจ้าหน้าที่ด่านประสานมาขอเงินใช้เพื่อกาจัด
โรคจะเป็นอย่างไร ซึ่งกองคลังชี้แจงว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น
เพราะว่าทุกด่านสังกัดอยู่ที่กรมควบคุมโรค จึงได้รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรค แต่ด้วยเงินของกรมควบคุมโรค
มีหลายแบบ เช่น มีเงินงบดาเนินงานหรืองบค่าใช้จ่ายอื่นที่กันไว้ในแต่ละปี หรืออาจเสนอกรมฯ ให้ใช้เงินบารุง
จ่ายไปก่อน จึงไม่ควรกาหนดเจาะจงว่าเป็นเงินประเภทใด
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เงินงบประมาณจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของสานักงานปกติ
ที่จะเบิกจ่ายได้ทันทีตามระเบียบการเบิกจ่าย ดังนั้น จึงต้องทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนหากจะมีการ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ แล้วค่อยนาเรื่องที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติไปขอตั้งงบประมาณที่สานักงบประมาณ
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ขอหารื อ ว่ า เราต้ อ งท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังก่อนที่ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ประกาศใช้บังคับ หรือประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว
ค่อยไปตกลงกับกระทรวงการคลังก็ได้
นายวชิ ร รั กขิตตธรรม ผู้ แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่ า โดยหลั กการแล้ วต้ องขออนุมั ติจากกระทรวง
การคลังก่อน
นายปฏิ ค ม วิ วัฒ นานนท์ ผู้ แทนส านั กโรคติด ต่อ ทั่วไป ตั้ง ขอสั ง เกตว่ า ร่างฉบั บนี้ ไม่ มีก ารกาหนด
บทกาหนดโทษไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า มาตรา 41 เชื่อมโยงมาจากมาตรา 40 คือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทีเ่ จ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศออกคาสั่ง
ตามมาตรา 40 แล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาหมวด 9 เรื่องบทกาหนดโทษ โทษที่เกิดจากการฝ่าฝืน
มาตรา ...

๑๔
มาตรา 40 จะแยกเป็นของแต่ละอนุมาตรา เนื่องจากมีความหนักเบาแตกต่างกันไป เช่น ฝ่าฝืนมาตรา 40 (5)
มีโทษปรับสองหมื่นบาท แต่ถ้าฝ่าฝืนมาตรา 40 (2) มีโทษปรับห้าแสนบาทหรือจาคุกไม่เกินสองปี หลักของผู้ร่าง
กฎหมายฉบับนี้คือ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจะได้รับโทษทางอาญาหากฝ่าฝืนมาตรา 40 ส่วนมาตรา
41 เป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 กาหนดไว้เพียงพอแล้วใช่
หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 ณ ตอนนี้เป็นค่าใช้จ่าย
ที่กาหนดได้และเกิดขึ้นจริง และก่อนหน้านี้ เคยได้เขียนเป็นปลายเปิดไว้ แต่ที่ประชุมเห็น ว่าอาจมีปัญหา จึงได้
ตัดออก แต่ถ้าเห็นว่าค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 มีมากกว่านี้ก็สามารถเสนอได้
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า น่าจะเปิดไว้อีกประเด็น คือ เป็นลักษณะ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการกาจัดปัจจัยเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ เดิมมีกาหนดเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ตามมติอนุกรรมการที่ผ่านมา เห็นควรให้ตัดออก
อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติเห็นว่ามีความจาเป็น ก็รับไว้พิจารณาได้
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ยกตัวอย่างกรณีเครื่องบินที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะมีบริษัทที่เข้ามาทาความสะอาดอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเกิดสถานการณ์ ที่ต้องมีการทาความสะอาด
สุขาภิบาลให้ได้มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก หรือ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ยอมรับ
มาตรฐานก็จะจึงสูงขึ้นมา ดังนั้น จึงขอเสนอให้เขียนปลายเปิดไว้ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า หากเขียนในลักษณะนี้แล้ว การเบิกจ่ายเงินจาก
กระทรวงการคลังจะมีปัญหา เพราะกระทรวงการคลังจะต้องมาพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง เช่นนี้ หากกาหนด
แบบปลายเปิดไว้ อาจชี้แจงต่อกระทรวงการคลังไม่ได้ และจะมีผลให้กระทรวงการคลังไม่อนุมัติงบประมาณตาม
รายการนั้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า ในทางปฏิบัติมีเหตุการณ์ที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนหรือไม่
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงว่า กรณีโรคเมอร์ส ประเทศไทยยังไม่เกิด
สถานการณ์ที่ต้องไปจัดการสุขาภิบาลบนเครื่องบิน แต่ม าตรฐานที่บริษัททาความสะอาด คือบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ซึ่งทาหน้าที่รับตรวจตราสุขาภิบาลของสายการบินต่างๆ ได้รับการยอมรับจากองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเกณฑ์นี้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมต่อกับองค์การอนามัยโลก
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โดยหลักแล้วจะกาหนดให้สายการบิน
ต่างๆ ทาก่อน แต่การที่กาหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อหากมีกรณีจาเป็นที่ทางราชการจะต้องเข้าไปดาเนินการเอง ก็จะเป็น
ช่องทางให้สามารถเรียกค่าใช้จ่ายในภายหลังได้
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เป็นไปได้
หรือไม่ว่าจะเข้าข้อ ๔ (2) เรื่องของการจัดการสุขาภิบาลให้ถูกต้อง หรือว่าจะต้องขยายความอีก
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า คาว่า “จัดการสุขาภิบาลให้ถูกต้อง”
คาว่า “ถูกต้อง” เปลี่ยนเป็น “ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก” ได้หรือไม่
นางสาว ...

๑๕
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาข้อ 4 แล้ว เห็นว่า เป็นเรื่อง
เชื่อมโยงมาจากข้อ 3 คือต้องเป็นกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติด
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด และกรณีที่พาหนะที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านั้น นาบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ
ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรค หรือพาหนะติดโรคเข้ามายังในราชอาณาจักร ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดาเนินการเองหรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะ
หรื อ ผู้ ค วบคุม พาหนะเป็ น ผู้ ดาเนิ น การ ดั งนั้ น เจ้ าพนักงานควบคุ มโรคติด ต่ อ จะต้องมีค าสั่ งก่ อน เช่น ค าสั่ ง
ให้จัดการสุขาภิบาลบนเครื่องบิน ซึ่งข้อ 4 นี้ก็เชื่อมมายังข้อ 4 (2) การจัดการสุขาภิบาลให้ถูกต้อง และในการ
ประชุมครั้งก่อน ที่ประชุมก็เห็นชอบถ้อยคาเช่นนี้ แต่ ถ้าหากผู้ปฏิบัติเห็นว่าควรจะมีฐานอิง เช่น ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือมาตรฐานของสากลแล้ว จึงขอเรียนถามผู้แทนสานักงบประมาณ และผู้แทน
กรมบัญชีกลางว่าจะมีปัญหาให้การเบิกจ่ายหรือไม่ หากกาหนดไว้เช่นนี้
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ ชี้แจงว่า เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายจะต้องไปประสาน
กรมบั ญชีกลาง กล่ าวคือ โดยหลั กเรื่ องการพิจารณาค่าใช้จ่ายจะต้องพิจารณาให้ ได้ความชัดเจนก่อนว่าเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยอะไร หากชั ด เจนแล้ ว ก็ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยในส่ ว นนั้ น ได้ ในส่ ว นของส านั ก งบประมาณนั้ น ก็ จ ะตั้ ง
งบประมาณให้ เ ป็ น ฐานใหญ่ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ท ว่ า จะเบิ ก จ่ า ยได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด จะต้ อ งไปท าความตกลงกั บ
กรมบัญชีกลาง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มุ่งไปที่ค่าใช้จ่ายในการ
ทาความสะอาดสถานที่ หรือการจัดการสุขาภิบาล ดั งนั้น จึงต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น ใบเสร็จ แต่ที่
ทางผู้ปฏิบัติอยากให้เพิ่มเติมคือ กาหนดให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็น เรื่องเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล
ต้องทาตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนด ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ต้องแยกพิจารณา
ต่างหากออกจากกัน
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอว่า ควรระบุให้ชัดเจน เพราะเวลาไปทาความ
ตกลงกับกรมบัญชีกลาง จะได้ชี้แจงได้อย่างชัดเจน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนั้น ได้มี
การกาหนดไว้แล้วหรือไม่
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอเสนอให้
ใช้คาว่า “จัดการสุขาภิบาลให้ถูกต้อง” แทนคาว่า “จัดการสุขาภิบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสากล”
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถามว่า ปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายมีการเบิกจ่ายกัน
อย่างไร เพราะยังไม่ได้ตกลงกับกรมบัญชีกลาง
นายแพทย์ สุ เ ทพ เพชรมาก รองอธิ บ ดี กรมควบคุม โรค ชี้แ จงว่ า กรณี ที่ ห น่ ว ยงานราชการเข้ า ไป
ดาเนิ น การแทน และจะไปเรีย กค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายใดรองรับ ส่ วนใหญ่ที่ผ่ านมาการดาเนินการ
ดังกล่าวจะโยงเข้ากับเรื่องภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข แล้วหน่วยงานอื่นมีกรณีเช่นนี้หรือไม่
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้เรียกค่าใช้จ่าย การที่กฎหมายนี้ให้เรียกค่าใช้จ่ายคืนได้เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น หากเกิดค่าใช้จ่ายแล้วมีการ
ระบุไว้ ก็สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ ซึ่งร่างฯ กาหนดให้เราสามารถดาเนินการเองได้ แล้วไปเรียกค่าใช้จ่ายภายหลัง
อีกส่วนคือ เมื่อเราได้ออกคาสั่งให้เขาปฏิบัติ ถ้าเขาไม่ปฏิบัติและเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน เราก็ต้องเข้าไปดาเนินการ
ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณไปก่อน ทีนี้ต้องมาออกแบบ เพราะมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กาหนดว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ...

๑๖
ที่เกี่ยวข้องด้วย และวรรคสอง กาหนดว่าเราต้องไปกาหนดประเภทของค่าใช้จ่ายเอง ถ้าหากเราไม่กาหนดก็จะเกิด
ปัญหา ดังนั้น เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากสามารถกาหนดได้ก็ระบุไว้เลย และถ้าในอนาคตมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น
ก็สามารถแก้ไขกฎหมายในภายหลังได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมาขณะที่โรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลาและโรคเมอร์สเกิดขึ้นนั้น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังไม่ได้ประกาศใช้ ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายไปนั้นเงินสาหรับการดาเนินการตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเงินที่ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมา
โดยชี้แจงว่ามีรายการอะไรบ้าง ตอบแทนบุคคลใดบ้าง โดยจะขอเป็นครั้งคราว แต่เมื่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 นี้ประกาศใช้ออกมาแล้ว อยากให้กาหนดค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์กลางไว้ เผื่อในอนาคตอาจเกิดกรณี
เช่นนี้ขึ้นอีก
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ก่อนที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
จะประกาศใช้ ก็ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข อยู่ แ ล้ ว ที่ จ ะต้ อ งออกค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ภ ายหลั ง จากที่
พระราชบั ญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ป ระกาศใช้แล้ว กฎหมายกาหนดให้ เป็นหน้าที่ของเจ้าของพาหนะ
ที่ต้องจ่าย จึงเกิดประเด็นว่าส่วนราชการจะเข้าไปจ่ายได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
ได้มีการกาหนดไว้เหมือนกันว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของพาหนะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 ประกาศใช้จนมาถึงปี พ.ศ. 2558
ก็ยังไม่มีการออกระเบียบที่จะไปดาเนินการบังคับให้เจ้าของพาหนะออกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ตามมาตรา 44 ตอนท้าย กาหนดว่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการนั้นตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ประเด็นคาว่า
“จ่ายจริง” คือจะต้องมีใบเสร็จหรือไม่ และจุดนี้เปิดช่องให้ดาเนินการได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ในส่วนค่าใช้จ่ายตามที่ได้ จ่ายจริงนั้น
ทั้งใบเสร็จและใบสาคัญรับเงิน ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ได้จ่ายไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ในข้อ 4 (2) ให้เปลี่ยนจากคาว่า “ ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้แยกกัก กักกัน คุมไว้
สังเกต และจัดการสุขาภิบาลให้ถูกต้อง” เป็น “ ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้แยกกัก กักกัน คุมไว้
สังเกต และจัดการสุขาภิบาลตามมาตรฐานสากล”
2. ในข้อ 6 (2) บรรทัดแรก เห็นชอบในการเพิ่มคาว่า “ชัดเจนหรือ” หลังคาว่า “ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายยังไม่”
3. ในข้อ 7 ให้เรียงอนุมาตราใหม่ โดยให้ยกข้อ (2) ขึ้นก่อน แล้วตามด้วยข้อ (1)
4.2 ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทนของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่ง พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างระเบียบดังกล่าวมีที่มาจากมาตรา 44
ทีก่ าหนดไว้เฉพาะการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (3) (4) (5) มาตรา 38 มาตรา
39 (4) มาตรา 40 (1) (2) และ (3) ซึ่งหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้เข้าไปดาเนินการแทนแล้วเกิด
ค่าใช้จ่ายขึ้น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็สามารถเรียกให้บุคคลที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทาการแทนนั้น
ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่จ่ายจริงได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด จึงเป็นที่มาของร่างระเบียบ
ฉบับนี้ ...

๑๗
ฉบับนี้ ส่วนที่ 2 ที่จะชี้แจง คือ ระเบียบนี้เคยได้มีการนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 /2559 ซึ่ง ณ
ตอนนั้น ได้มีการพิจารณามาถึงข้อ 5 เดิม ที่ตอนนี้ปรับเป็นข้อ 4 ก็คือ เห็นควรให้ตัดข้อ 3 คาว่า “ช่องทางเข้าออก”
ออก เพราะคานิยามนี้มีในกฎหมายแม่บทอยู่แล้ว ส่วนข้อ 5 เดิม มีประเด็นพิจารณากันว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น
มีทั้งกรณีที่มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จ เช่นนี้ จึงเห็นว่ามี 2 กรณี คือ 1. กรณีที่สามารถกาหนดจานวนเงินได้แน่นอน
มีหลักฐานแน่นอน ให้ดาเนินการตามข้อ 4 และ 2. กรณีไม่สามารถกาหนดจานวนเงินได้แน่นอน ก็เห็นควรให้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณากาหนดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหลักการทีท่ ปี่ ระชุมได้ให้ไว้ในการประชุมครั้งที่ 1 /2559
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในกรณีตามข้อ 5 เรื่อง
การพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
กาหนดค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งหากระบุเป็นอีกวรรคหนึ่งจะทาให้เข้าใจได้ง่ายกว่า โดยวรรคหนึ่ง กาหนดให้มี
คณะกรรมการกาหนดค่าใช้จ่ า ยโดยไม่ชัก ช้า ให้ มี ห น้า ที่ในการดาเนินการดังกล่ าว ส่ ว นวรรคสองให้ ระบุว่ า
คณะกรรมการกาหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้าง ในส่วนของวรรคสาม ระบุว่าให้
คณะกรรมการกาหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีหน้าที่ อะไร ส่วนในกรณีของข้อ 6 ตามกฎหมายของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เมื่อเรื่องเสร็จจากคณะกรรมการชุดเล็กแล้ว ในการพิจารณาก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงจาก
คณะกรรมการชุดเล็กที่หาข้อมูลมาให้ เช่น กรณีพนักงานดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงในบ้านหลังหนึ่ง แต่จะต้องผ่าน
บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดเพลิงไหม้โดยพังประตูเข้าไป เช่นนี้ คณะกรรมการดังกล่าวก็จะพิจารณาว่าประตูบานนี้
ราคาเท่าไหร่ แต่หากเป็นกรณีของกรมควบคุมโรคแล้ว ไม่แน่ใจว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไร เพราะเป็นเรื่องของ
สุขภาพ ไม่ใช่เรื่องสาธารณภัย และกรณีที่กาหนดว่าข้อเท็จจริงไม่ผูกพันคณะกรรมการเช่นนี้ ความเห็นดังกล่าว
ของคณะกรรมการชุดเล็กก็เป็นเรื่องของการรับฟังประกอบการพิจารณาเท่านั้นหรือไม่
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า คาว่า “ไม่ผู กมัด” เจตนารมณ์นั้น
หมายถึงคณะกรรมการสามารถใช้ดุลพินิจ และเห็นต่างเป็นอย่างอื่นได้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้อยคานั้นเหมือนกับของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่เวลาพิจารณาเรื่องของค่าใช้จ่าย ด้วยสภาพของงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น
การที่ระบุว่าไม่ผูกมัด อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในภายหลัง
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกาหนดได้ชัดเจน
แน่นอนนั้นเป็นกรณีใดบ้าง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากการประชุมครั้งแรก ได้มีการ
พิ จ ารณาว่ า บางกรณี หรื อ บางสถานที่ นั้ น การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ย า ราคาไม่ เ หมื อ นกั น แตกต่ า งกั น
แหล่งที่มาต่างกัน ดังนั้น จึงเห็นควรจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อมาพิจารณาหรือไม่
นายภาคภู มิ ไชยปุ ร ณะ ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ กล่ า วว่ า เมื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว และ
คณะกรรมการให้ราคาต่ากว่าที่จ่ายจริง กรณีเช่นนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมานั้น คือ ตั้งแต่พิจารณา
กั น ตั้ ง แต่ ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น แน่ น อน และมู ล ค่ า สิ่ ง ของนั้ น ราคาเท่ า ไหร่ ตามข้ อ 4 อยากให้ มี
คณะกรรมการมาพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยแยกเป็นกรณีที่สามารถกาหนดจานวนเงินได้แน่นอน และไม่
สามารถกาหนดจานวนเงินได้แน่นอน ซึ่งน่าจะครอบคลุมอยู่แล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับไปสืบค้นคาอื่นแทน คาว่า “ไม่ผูกมัด” ในข้อ 6 วรรคสาม
2. ในข้อ 11 เห็นชอบให้เรียงอนุมาตราใหม่ โดยให้ยกข้อ (2) ขึ้นก่อน แล้วตามด้วยข้อ (1)
วาระที่ 5 ...

๑๘
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป เมื่อได้กาหนดการที่แน่นอนแล้วฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ อนุกรรมการทุกท่าน
ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.

ผู้สรุปรายงานประชุม นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
นายทักษดนัย ใจยาว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

