รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 9/2560
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
-----------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
2. ร้อยตารวจเอก พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย
3. นายวชิร รักขิตตธรรม
4. นางสาวสุมาลี จาเริญ
5. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
6. นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์
7. นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข
8. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
9. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
2. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
3. ผู้แทนสานักงบประมาณ
4. ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
2. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
3. นางสาวจินตนา บุตรชน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
4. นายพิเชษฐ์ …
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4. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
5. นางสาวนิตยา เครือเทศ
6. นางสาวกัลยพัฐ ทวีโคตร

นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 9/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขณะนี้มีร่างอนุบัญญัติที่ต้องพิจารณา
2 ร่าง คือ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ
อัน ตรายหรื อ โรคระบาด พ.ศ. .... และร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ในส่วนของร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
ถ้าผู้รับผิดชอบหลักไม่มาชี้แจงทางคณะอนุกรรมการก็จะพิจารณาไม่ได้ เพราะร่างนี้เป็น ร่างที่มี Technical
term จึ ง ขอให้ พิจ ารณาร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการโรคติ ดต่อ แห่ ง ชาติ เรื่ อง หลั ก เกณฑ์การเปรียบเทีย บ
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ก่อน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 ร่ างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรี ยบเทียบความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์ก ฎหมาย กล่ าวว่า ร่างระเบียบนี้ เป็น เรื่องความผิ ด
ที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีฐานอานาจอยู่ที่มาตรา 57 ซึ่งให้
อานาจอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ แต่ในส่วนของ
รายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกาหนด ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างเสนอเข้าสู่
การพิจารณาครั้งแรก มีประเด็นในส่วนของบัญชีอัตราการเปรียบเทียบว่าควรกาหนดเป็นขั้นลดหลั่นกันไปตาม
ความเข้มข้นของการรอนสิทธิ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีการรอนสิทธิขั้นสูงจนถึง
การรอนสิทธิขั้นต่า และในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 8/2560 มีประเด็นของ
ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของรูป แบบ การเรียงลาดับข้อ และชื่อเรื่อง
ให้ปรับเป็น “ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....” ในส่วนของร่างระเบียบฉบับนี้ ท่านคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายจะพิจารณาเนื้อหาสาระอีกครั้งหรือไม่ หรือพิจารณาบัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายร่างระเบียบ
ฉบับนี้ว่าควรจะกาหนดเป็นขั้นบันไดหรือปรับเต็มจานวน
นายพิสิษฐ์ …

๓
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในเรื่องตัวแบบ
รต. 01 ถึง รต. 09 ชัดเจนในขั้นตอนแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาประเด็นบัญชีอัตราการเปรียบเทียบก่อน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ ตามบัญชีอัตรา
การเปรียบเทียบ ควรจะเปรียบเทียบอย่างไร จะขอให้ พิจารณาตั้งแต่บัญชีอัตราการเปรียบเทียบที่ยัง ค้าง
พิจารณา และทางฝ่ายเลขานุการได้เตรียมมาอย่างไร
นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทางฝ่ายเลขานุการได้เตรียมมา
จะเป็น 2 ส่วน คือ อัตราการเปรียบเทียบที่ได้นาเข้ามาให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาในครั้งแรก และ
อัตราการเปรียบเทียบแต่ละความผิด ตามเอกสารแนบท้ายวาระที่ 3.2 ซึ่งในส่วนนี้จะขอให้ท่านคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายพิจารณา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า บัญชีอัตราเปรียบเทียบซึง่ ฝ่ายเลขานุการ
ได้นาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมในครั้งก่อน ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ ซึ่งจะขอให้พิจารณาในแต่ละ
ข้อหาฐานความผิด เรื่องที่ 1 ตามมาตรา 49 เป็นเรื่องไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้าน
วิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตามาตรา 18 หรือคาสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา 22 (6)
หรือคาสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา 28 (6) หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา 45 (1) โดยฝ่ายเลขานุการได้ตั้งตุ๊กตาทาเป็นแบบขั้นบันได ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้ง
ที่ 4 ขอเรียนถามท่านคณะอนุกรรมการทุกท่านว่ายังจะกาหนดเป็นขั้นบันไดแบบนี้หรือไม่ หรือจะให้ผู้มีอานาจ
ใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบได้เลย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า เหตุใดจึง
แบ่งอัตราเป็น 4 ขั้น ในกรณีปรับครั้งที่ 1 เหตุใดจึงกาหนดอัตราไว้ที่ 2,500 บาท
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า อัตราที่กาหนดเป็นการนาเอากฎหมาย
หลายฉบับมาเปรียบเทียบ ทั้งกฎหมายที่มีลักษณะให้อานาจของผู้ทมี่ ีอานาจเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อัตรา
โทษตามฐานความผิดจะกาหนดไว้เป็นขั้นบันได ในส่วนของเรื่องไม่มาให้ถ้อยคาตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ปรากฏที่มาตรา 34 (3) ซึ่งเป็นการปรับเต็มจานวน ในส่วนของพระราชบัญญัติ
โรคติด ต่อ พ.ศ. 2558 ตอนที่น าร่ างนี้ เ ข้า สู่ ก ารพิจ ารณาของที่ ประชุ มในครั้งแรก ท่า นสุ เทพ เพชรมาก
ได้กาหนดเป็นแบบขั้นบันไดไว้ เพราะการให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ เป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วน สามารถรอได้
ซึ่งฐานความผิดนี้ควรกาหนดไว้เป็นแบบขั้นบันไดหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายอื่นเทียบเคียงจะมี 2 แบบ
คือ แบบขั้นบันไดและปรับเต็มจานวน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะปรับ
เต็มจานวน แต่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 จะมีความแตกต่า งกันทั้งมาตรการใช้บังคับและข้อมูลที่จะเรียกจากผู้ผลิต ผู้นาเข้า ซึ่งเป็นข้ อมูล ที่
จาเป็นและสาคัญ และผู้อยู่ภายใต้กฎหมายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 เป็นการบังคับใช้กับประชาชน เช่น เจ้าของโรงงาน เจ้าของคลินกิ
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ประเด็นที่ 1 อัตราโทษแบบขั้นบันไดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่ได้เป็นเรื่องวิชาชีพ และไม่ได้
เกิดขึ้นประจา โทษควรกาหนดไว้เป็นแบบการปรับครั้งเดียว ตามที่ฝ่ายเลขานุการยกร่างแบบเป็นขั้นบันได
เห็ นว่าควรทาเป็ นแบบขั้นบั นได และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ให้ทาเป็นแบบปรับครั้งเดียว หรือในกรณีจาเป็น
เร่งด่วนหรือกรณีร้ายแรง จะกาหนดให้ใช้ดุลพินิจในการปรับโดยไม่ต้องเรียงตามขั้นก็ได้ เพียงแต่อัตราของขั้น
ควรระบุในรายละเอียดให้เข้าใจตรงกันว่า การปรับครั้งที่ 1 สามารถปรับเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ตามขั้นได้
คือใน ...

๔
คือในครั้งแรกจะปรับเป็นจานวนเงินตามขั้น 2 หรือ 3 ก็ได้ และประเด็นที่ 2 อัตราเปรียบเทียบจะเชื่อมไปถึง
การจ่ายสินบนรางวัลหรือไม่ และประเด็นที่ 3 ทาไมถึงกาหนดเป็น 3 ขั้น 4 ขั้น หรือ 5 ขั้น แต่ต้องมีเหตุผล
สนับสนุน และต้องอธิบายได้ถึงสัดส่วนของค่าปรับ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คือ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คือผู้กาหนดอัตราค่าปรับ เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้ประกาศหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
โดยผู้ที่จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ จะเป็นคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายชุดนี้ และกฎหมายอื่น จะมี
ลักษณะปรับเต็มครั้งแรกหรือเป็นขั้นบันได และขอผู้แทนกรมปศุสัตว์ให้ความเห็นในประเด็นนี้ เพราะกฎหมาย
แต่ละฉบับจะกาหนดอัตราเปรียบเทียบตามความรุนแรงของมาตรการที่จะไปรอนสิทธิของประชาชน และที่
กาหนดไว้ 4 ขั้น เป็นการใช้หลักคณิตศาสตร์
นางสาวสุมาลี จาเริญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่มีระเบียบกรม
ปศุสั ตว์ว่าด้ว ยการเปรี ย บเทีย บปรั บ พ.ศ. 2547 จะใช้อัตรา 25% 50% 75% และ 100% แต่ เมื่อมี
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
การเปรีย บเทีย บโดยใช้ อัตรา 25% 50% 75% และ 100% เหมือนเดิม เพราะต้องการให้ ผู้ ที่มีอานาจ
เปรียบเทียบมีอานาจในการใช้ ดุลพินิจ แต่ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นอกจากมีอานาจเปรียบเทียบตามอัตรา
ดังกล่าวแล้ว ยัง มีอานาจเปรียบเทียบเป็นอย่างอื่นได้ เพราะมีคณะกรรมการ 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมี
อานาจในการเปรียบเทียบปรับกรณีที่เหตุเกิดหรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตอานาจของตน และค่าปรับที่ได้จากการ
กระทาความผิดจะมีอยู่ 2 ทาง คือ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบความผิด และค่าปรับที่ศาลสั่งปรับตาม
คาพิพากษาศาล ซึง่ เงินจานวนนี้จะมาเป็นเงินสินบนรางวัลตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 จะมี เรื่ องเงิ นสิ นบนรางวัลหรื อไม่ เนื่ องจากกฎหมายนี้ ยั งไม่ ได้ ถูกประกาศไว้ ในท้ ายระเบี ยบของ
กระทรวงการคลั ง แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2523 เดิ ม ได้ ถู ก ประกาศไว้ ใ นท้ า ยระเบี ย บของ
กระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งถ้าจะขอและผู้บริหารเห็นควรให้มี ก็จะต้องออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดนั้นเกิดไม่บ่อย และประเด็นการไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้ านวิ ชาการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรื อค าสั่ งของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด หรือคาสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ในการออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่ง
ข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ที่จาเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา อัตราการเปรียบเทียบจะกาหนด
เป็นขั้นบันไดหรือไม่ หรือจะให้ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบได้เลย
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า บางกรณีเป็นเรื่อง
ที่มีโอกาสกระทาซ้าน้อยมาก แต่ ถ้าเห็นว่าบางเรื่องมีโอกาสกระทาซ้า ก็มีเหตุผลที่จะกาหนดเป็นขั้นบันได
ส่วนถ้าลักษณะความผิดนี้เป็นของคนที่อยู่ในประเทศและเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นบ่อย ก็เหมาะสมที่จะกาหนด
อัตราเปรียบเทียบเป็นแบบขั้นบันได
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับผู้แทน
สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะลักษณะการเรียกมา ถ้าเรียกวันนี้ พรุ่งนี้ก็ยังเรียกได้อยู่ ซึ่งไม่ใช่
การเรียกครั้งเดียวแล้วจบ ดังนั้น การปรับแบบขั้นบันไดจะทาให้เขารู้ว่า ถ้ากระทาผิดครั้งที่ 1 แล้ว แล้วยัง
กระทาผิดครั้งที่ 2 ซ้าอีก ก็จะต้องได้รับโทษหนักขึ้น ซึ่งจะมีเหตุผลรองรับตอนที่ต้องชี้แจง
นางสาวอังคณา …

๕
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้ากาหนดอัตราเปรียบเทียบปรับเป็นแบบ
ขั้นบันได และแบ่งเป็น 4 ขั้น คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเห็นว่าจานวนขั้นมากไปหรือน้อยไป เช่น ถ้าระวาง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขั้นแรกปรับ 2,500 บาท ผู้กระทาผิดอาจยอมโดนปรับ เพราะยังไม่พร้อมที่จะ
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่ได้ มีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษใคร การกาหนดโทษเป็นการปรามไม่ให้มีการกระทาผิด
เพราะถ้าทาแล้วจะเกิดอันตรายเป็นวงกว้าง แต่ถ้ายังขัดขืน ก็ต้องเป็นโทษที่ค่อนข้างหนัก จึงเห็นว่า ค่าปรับ
2,500 บาท ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็มากพอสมควร แต่ถ้าเป็นนิติบุคลก็สมเหตุสมผล
นายวชิระ รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เห็นควรกาหนดเป็น 2 ครั้ง เพราะพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ต้องให้ความสาคัญมาก ถ้ากาหนดไว้ 4 ครั้ง เห็นว่าจะไม่ทันการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้ากาหนดอัตราค่าปรับไว้เป็น 2 ครั้ง
ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การกาหนดไว้ 2 ครั้ง
ก็เหมือนใบเหลืองใบแดง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มาตรา 49 ให้กาหนดอัตราค่าปรับไว้
เป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 5,000 บาท และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบมี
อานาจที่จะใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบได้ ถ้าเป็นเรื่องฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามคาสั่ง เรื่องการส่งข้อมูล การส่ง
เอกสาร จะเป็นขั้นบันได 2 ครั้ง โดยทางฝ่ายเลขานุการจะเขียนอธิบายเหตุผลไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มาตราต่อไปเป็นเรื่องการฝ่าฝืนมาตรา
31 และบทกาหนดโทษจะอยู่ที่มาตรา 50 ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอนุบัญญัติที่ออกตาม
ความในมาตรา 31 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว โดยแบ่งการแจ้งเป็น 3 กลุ่มโรค คือ
โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งโรคติดต่ออันตรายต้องแจ้งไม่เกินสามชั่วโมง
โรคระบาดต้องแจ้งไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ต้องแจ้งไม่เกินเจ็ดวัน โดยเรื่องการแจ้งจะ
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชาชน เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน แพทย์ผู้ทาการรักษาพยาบาล กลุ่มที่ 2
ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล กลุ่มที่ 3 Lab โรงพยาบาล และกลุ่มที่ 4 เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ
หรื อสถานที่อื่น ใด โดย 4 กลุ่ มนี้ หลั กเกณฑ์ การแจ้งจะต่างกัน ถ้าเป็นกลุ่มที่ 2 และกลุ่ มที่ 3 ให้ แจ้ง ต่อ
เจ้ าพนักงานควบคุมโรคติดต่อส่ว นกลาง แต่ถ้าเป็นกลุ่ มที่ 1 และกลุ่ มที่ 4 แจ้งได้ทั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อส่วนกลางและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมาก ถ้าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อรู้เร็ว ก็จะสามารถเข้าไปควบคุมโรคติดต่อได้เร็ว
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ประเด็นเรื่องการกาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับ ควรคานึงถึงประชาชนและเจ้าของสถานประกอบการเป็นหลัก
เพราะประชาชนและเจ้าของสถานประกอบการไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลที่ป่วยป่วยเป็นโรคอะไร แต่แพทย์
หรือเจ้าของสถานพยาบาลนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยได้ว่าใครป่วยเป็นโรคอะไร เพราะฉะนั้น
หลักการในการกาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับควรกาหนดถึงความร้ายแรงของการกระทาความผิด กล่าวคือ
ถ้าลั กษณะของการกระทาความผิ ดมีความร้ายแรง ก็ล ดจานวนขั้นของค่าปรับให้ เหลื อ 2 - 3 ขั้น แต่ถ้า

ลักษณะของ …

๖
ลักษณะของการกระทาความผิดไม่มีความร้ายแรง ก็เพิ่มจานวนขั้นของค่าปรับเป็น 5 - 6 ขั้น เพื่อจะได้มี
เหตุผลที่จะอธิบายให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทราบถึงที่มาที่ไปในการกาหนดค่าปรับได้ และเราควรเน้น
เรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้ว่ามีหน้าที่อะไรที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และถ้า
ไม่ปฏิบัติตามจะเป็นเช่นไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ผู้บริหารของกรมควบคุมโรคเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการประชาสัมพันธ์มาก โดยได้มอบหมายให้ทางสานักระบาดวิทยาดาเนินการควบคู่ไปกับ
การจัดทากฎหมาย เพราะประชาชนไม่สามารถรู้ได้ว่าโรคนี้เป็นโรคอะไร ดังนั้น เราต้องหาวิธีการให้ประชาชน
รับรู้และเข้าใจให้ได้ โดยอาจประสานงานกับหน่วยงานทางปกครองเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น ให้ทางผู้ใหญ่บ้านหรือกานันประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ประชาชนทราบข้อมูล เป็นต้น
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เมื่อพิจารณากรณีการแจ้งตามมาตรา 31
เห็นว่า วิธีการกาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับแบบขั้นบันไดเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก เพราะถ้าพบผู้ที่เป็น หรือมี
เหตุสงสัยว่าเป็นโรค คนที่พบก็ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบ แต่ถ้าเขาไม่แจ้ง ก็ต้อง
โดนปรับในครั้งนั้นไป แต่ถ้าเรากาหนดเป็นขั้นบันไดว่าครั้งที่ 1 ไม่แจ้ง ต้องถูกปรับเท่านี้ ครั้งที่ 2 ไม่แจ้ง
ต้องถูกปรับปรับเท่านี้ และครั้งที่ 3 ก็ไม่แจ้ง ต้องถูกปรับเท่านี้ จะมีเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกาหนด เนื่องจากโทษ
ตามมาตรา 50 แตกต่างจากโทษตามมาตรา 49 เพราะตามมาตรา 49 เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นคนเรียกหรือ
สั่ ง ให้ ใ ครด าเนิ น การ เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง สามารถรั บ รู้ ไ ด้ ว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง นั้ น ฝ่ า ฝื น มาแล้ ว กี่ ค รั้ ง กร ณี ดั ง กล่ า ว
จึงสามารถกาหนดเป็นขั้นบันไดได้ แต่โทษตามมาตรา 50 เป็นกรณีที่เจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานประกอบการ
เป็ น คนแจ้ งเข้ามาเอง เจ้ าหน้ าที่ไม่ได้สั่ งให้ แจ้ง เราจึงไม่มีตัว กาหนดว่าเขาไม่ได้แจ้งแล้ ว กี่ครั้งหรือฝ่ าฝื น
กฎหมายแล้วกี่ครั้ง
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า ตามกฎหมาย
ของกรมปศุสัตว์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการกาหนดเรื่องการเปรียบเทียบปรับไว้อย่างไร
นางสาวสุมาลี จาเริญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ เรื่องของการแจ้ง
จะมีกาหนดไว้ในส่วนของการไม่แจ้งโรคภายใน 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโทษปรับสถานเดียว โดยมีการเปรียบเทียบปรับ
เป็น 4 ระดับ โดยหลักการในการนับนั้น ทางเจ้าของสัตว์ที่ป่วยตายจะแจ้งให้ทางผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับ
ทราบว่าเคยกระทาความผิดในฐานนี้มาก่อนหรือไม่ ถ้าไม่เคย ถือว่าเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า ทางกรม
ปศุสัตว์ทราบได้อย่างไรว่าเขาไม่มีการแจ้งโรคเข้ามา
นางสาวสุมาลี จาเริญ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในกรณีที่สัตว์ป่วยตาย ประชาชนจะไม่อยากแจ้ง
ให้เราทราบ เช่น ประชาชนเลี้ยงไก่ในฟาร์มประมาณหนึ่งล้านตัว และในฟาร์มนั้นมีการตายของไก่อยู่ทุกวัน
แต่ถ้าหากมีไก่ตายเป็นจานวนมาก จึงสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ทาให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้าไปพบและ
ดาเนินการกาจัดไก่ในฟาร์มดังกล่าว ซึ่งเหตุของการระบาดเกิดจากการที่เจ้าของฟาร์มไม่ยอมแจ้งให้เราทราบ
ว่ามีไก่ตาย ดังนั้น เจ้าของฟาร์มต้องโดนปรับตามกฎหมาย และเขาจะไม่ได้รับค่าชดใช้ในอัตราร้อยละ 75 ของ
ราคาไก่ที่โดนทาลาย

นายพิสิษฐ์ ...

๗
นายพิสิ ษฐ์ วงค์เ ธี ยรธนา ผู้ แทนกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กล่ าวว่า กฎหมายของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะไม่เหมือนเรื่องโรค เพราะเรามุ่งเน้นในเรื่องของการเผชิญเหตุ กล่าวคือ
เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ถึงจะมีคาสั่งให้บุคคลดาเนินการ ซึ่งถ้าเกิดไม่ทาตามคาสั่งดังกล่าว บุคคลนั้น
ก็ต้องได้รับโทษ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งให้เขาดาเนินการ เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องเข้าไปดาเนินการก่อนที่
เจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งอยู่แล้ว
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
กฎหมายฉบับนี้มีโทษทางอาญาด้วย ดังนั้น ในเรื่องการนับจานวนครั้งของการแจ้งโรค ควรกาหนดให้ชัดเจนว่า
เราจะนับกันอย่างไร เช่น นาย ก พบนาย A และนาย B ป่วยเป็นโรคเมอร์ส แต่แจ้งว่าพบนาย A เป็นโรคเมอร์ส
ไม่ได้แจ้งว่าพบนาย B ด้วย นาย ก ยังคงต้องรับผิดอยู่ใช่หรือไม่ เพราะแจ้งคนที่ป่วยมาไม่ครบ หรือนาย ก ไม่มี
ความผิดเพราะเขาแจ้งโรคซึ่งเป็นชนิดเดียวกันเข้ามาแล้ว หรือเราจะดูที่ตัวคนที่เป็นโรคว่ามีกี่คน แล้วแจ้งเข้ามา
ครบทุกคน เป็นต้น
นายพิสิษฐ์ วงค์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีตามมาตรา 31
เห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้นที่จะลงโทษกั บบุคคลที่รู้อยู่แล้วว่ามีคนป่วยเป็นโรคและปกปิดหรือ
ไม่ยอมแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรื อโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.
2560 ได้กาหนดทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งโรคไว้ ซึ่งแต่ละกลุ่มโรคจะมีความแตกต่างกัน
อีกทั้งยังมีการกาหนดข้อยกเว้นสาหรับกลุ่มของประชาชนและสถานประกอบการที่ไม่ต้องแจ้งโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เนื่องจากโทษ
ปรับสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 31 มีจานวนไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงมาก จึงมีความกังวลว่าประชาชนจะ
ได้รับผลกระทบมากเกินไป เพราะประชาชนไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคอยู่แล้ว จึงเห็นควร
กาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับไว้แบบขั้นบันได
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มีประเด็นที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางตั้งไว้
ว่าในการเปรียบเทียบปรับ เราจะนับจานวนครั้งอย่างไร วิธีการบังคับตอนที่ปฏิบัติจริงนั้นจะทาอย่างไร
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้ แทนส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สอบถามว่ า ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การเปรียบเทียบปรับในครั้งที่สองมีวิธีการอย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขอยกตัวอย่างเรื่องการโฆษณาในกรณีที่เจ้าหน้าที่พบป้ายโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วได้แจ้งให้เจ้าของปลดป้ายนั้นออก แต่เจ้าของยังคงเพิกเฉย เจ้าหน้าที่ก็ดาเนินการ
เปรียบเทียบปรับในครั้งนั้นไป และหากในวันต่อมาเจ้าของยังไม่ปลดป้ายลงอีก เจ้าหน้าที่จะเรียกเจ้าของมาทาการ
เปรียบเทียบปรับโดยเพิ่มโทษปรับให้มากขึ้นกว่าครั้งแรก เนื่องจากถือว่าเป็นการกระทาผิดในครั้งที่สองแล้ว
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า ถ้าเจ้าของ
ป้ายโฆษณาได้ชาระค่าปรับและได้นาป้ายโฆษณาดังกล่าวออกตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่แล้ว แต่หลังจากนั้นก็มี
การนาป้ายเดิมกลับไปติดไว้อีก กรณีอย่างนี้ การติดป้ายครั้งที่สอง ทางเจ้าของป้ายจะได้รับโทษปรับเหมือน
เป็นการกระทาผิดครั้งแรกหรือนับว่าเป็นการกระทาความผิดครั้งที่สอง
นางสาวอังคณา …

๘
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามปัญหาดังกล่าวได้มีการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 แล้ว ถือเป็นการกระทาผิดครั้งแรก เพราะเป็นคนละกรรมกัน ซึ่งตามความเป็นจริงไม่ควรเป็นเช่นนั้น
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
การกระทาความผิดตามมาตรา 31 มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าหากประชาชนเกิดพลาดพลั้งไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 31 และต้องถูกปรับสองหมื่นบาท เห็นว่าโทษปรับดังกล่าวมีความรุนแรงกับประชาชนเกินไป
จึงอยากเสนอให้มีการกาหนดค่าปรับเป็นขั้นบันได 5 ระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับโทษครั้งแรกน้อยลง และ
อาจเปิดช่องให้เจ้าหน้าผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบปรับสามารถใช้ดุลยพินิจในการกาหนดค่าปรับสาหรับ
แพทย์หรือเจ้าของสถานพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ชันสูตรถ้าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาที่จะไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
และวิธีการนับจานวนครั้งเพื่อปรับเป็นระดับนั้นต้องนับอย่างไร ต้องพิจารณาที่ตัวคนและตัวโรคเป็นหลักหรือไม่
เช่น นาย ก พบคนเป็นโรคชนิด A แต่ไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบ เท่ากับว่านาย ก
มีความผิด ต้องถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในขั้นแรก และต่อมานาย ก พบโรคชนิด A แบบเดิม แต่ไม่แจ้ง
ความผิดครั้งนี้ก็ต้องนับเป็นครั้งที่สอง เป็นต้น ดังนั้น เราต้องวางหลักในทางปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนว่า
จะทาการเปรียบเทียบปรับอย่างไร นับจานวนครั้งในการกระทาความผิดอย่างไร ดูที่ตัวคน ดูที่โรค หรืออย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้ อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอยกตัวอย่างกรณีสถานพยาบาล
เอกชน ซึ่งมีการรับผู้ป่ วยที่เป็นชาวต่างชาติจานวนมาก ถ้าเกิดว่าวันที่ 1 มีนาย ก สงสัยว่าป่วยเป็นโรคเมอร์ส
เข้ า มารั บ การรั ก ษาพยาบาล ต่ อ มาวั น ที่ 2 มี น าย ข ซึ่ ง ป่ ว ยเป็ น โรคอี โ บลาเข้ า มารั ก ษาที่ โ รงพยาบาล
ถ้าโรงพยาบาลไม่แจ้งในกรณีที่พบนาย ก เป็นโรคให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบ จะถือว่าสถานพยาบาล
ได้กระทาความผิดครั้งแรกหรือไม่ และถ้าต่อมากรณีของนาย ข สถานพยาบาลก็ไม่ได้แจ้ง กรณีนี้ จะถือเป็นการ
กระทาความผิดครั้งที่สองหรือไม่ ซึ่งคนที่ป่วยและโรคที่เป็น นั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้น เกณฑ์ที่จะนามาใช้นับ
จ านวนครั้ ง ที่ ก ระท าความผิ ด ควรเป็ น อย่ า งไร เพราะสถานการณ์ จ ริ ง ของสถานพยาบาลเอกชนนั้ น
มีผู้ป่วยมากหน้าหลายตาและป่วยเป็นโรคที่ไม่ซ้ากันเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่ าวว่า ถือว่าเป็น
ความผิดต่างกรรมกันหรือไม่ เพราะ สองกรณีดังกล่าวทั้งคนที่ป่วยและโรคที่เป็นนั้นต่างกัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้า ถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมกัน
โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวก็จะถูกปรับในกรณีเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก
นายพิสิษฐ์ วงค์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า ใบเสร็จของค่าปรับ
ต้องออกตามจานวนที่กาหนดไว้ในร่างฉบับนี้หรือไม่
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า อัตราค่าปรับ
ตามร่างฉบับนี้สามารถลดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่าปรับที่ต้องชาระในครั้งนั้น
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ ผู้อ านวยการศู น ย์ กฎหมาย สอบถามว่า อัตราการเปรียบเทียบปรั บ
สามารถกาหนดแยกได้หรือไม่ และมีฐานอานาจรองรับหรือไม่ เช่น กลุ่มมาตรา 31 (1) และ (4) คือกลุ่ม
ประชาชนและผู้ประกอบการ ให้กาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับเป็นแบบขั้นบันได ส่วนกลุ่มมาตรา 31 (2) และ
(3) คือกลุ่ มเจ้ าของสถานพยาบาลหรือแพทย์ผู้ทาการชันสูตรกาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับอีกแบบหนึ่ง
โดยกาหนดค่าปรับเต็มจานวนคือสองหมื่นบาท
นางสาวบวรสวรรค์ …

๙
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ตามที่ผู้อานวยการ
ศูนย์กฎหมายเสนอ เห็นว่าสามารถทาได้ เพราะถือว่ามีเหตุผลรองรับที่จะอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดถึงต้องแยก
เป็นสองแบบ เนื่องจากกลุ่มคนตามมาตรา 31 (1) และ (4) กับกลุ่มคนตามมาตรา 31 (2) และ (3) มีความรู้
ความสามารถ การจัดการ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เท่ากัน
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ขอเสนอในส่วนของกลุ่มคนตามมาตรา 31 (1) และ (4) ให้กาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับเป็น 5 ระดับ
ส่วนกลุ่มคนตามมาตรา 31 (2) และ (3) กาหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับเป็น 3 ระดับ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า จากข้อเสนอของผู้แทนกองกฎหมาย
สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่เสนอให้ มีการกาหนดอัตราค่าปรับเป็นลั กษณะขั้นบันได โดยกาหนด
ให้ อั ตราค่ าปรั บ ส าหรั บ กลุ่ มประชาชนทั่ ว ไปให้ มี ลั กษณะเป็ นขั้ นบั นไดหลายขั้ นกว่ าอั ตราค่ าปรั บ ส าหรั บ
กลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งในกรณีของสถานพยาบาลอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่ ซึ่งถึงแม้ปรับเต็มอัตราที่สองหมื่นบาท ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และกลุ่มสถานพยาบาลขนาดเล็ก
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากไม่มีการกาหนดค่าปรับเป็นขั้นบันได ดังนั้น การกาหนดตามข้อเสนอของผู้แทนกอง
กฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงน่าจะมีความเหมาะสม
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วน
ของตาราง ให้ฝ่ายเลขานุการแบ่งอัตราการเปรียบเทียบปรับของมาตรานี้เป็น 2 ช่อง โดยให้อยู่ในระดับเดียวกัน
แต่แยกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มหนึ่งและกลุ่มผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่ง จะได้เทียบให้เห็น
ความแตกต่างกันของสองกลุ่มดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยมีระดับขั้นบัน ไดที่ต่างกัน คือ กลุ่มประชนชนทั่วไป
แบ่งเป็น 5 ขั้น และกลุ่มผู้ประกอบการแบ่งเป็น 3 ขั้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย สอบถามว่า ในกรณีของกลุ่มผู้ประกอบการที่
แบ่งเป็น 3 ขั้น นั้น จะแบ่งอย่างไร เช่น ครั้งที่หนึ่งปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ครั้งที่สามปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เป็นต้น
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าหาร
อัตราค่าปรับด้วยสาม ก็จะเริ่มที่เจ็ดพันบาท
นายพิสิ ษฐ์ วงศ์เธี ยรธนา ผู้ แทนกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย กล่ าวว่า กรณี ของระเบีย บ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่หนึ่งปรับไม่เกินหกพันบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท
และครั้งที่สามปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า กรณีอัตราเปรียบเทียบของกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบ่งอัตราออกเป็นขั้นบันได 3 ระดับ และไม่สามารถหารลงตัวได้พอดี
เช่นกัน โดยจะเริ่มอัตราค่าปรับจากน้อยไปหามาก เช่น สาหรับกรณีที่อัตราค่าปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ครั้งที่หนึ่งปรับไม่เกินสามพันบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกินหกพันบาท และครั้งที่สามปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท
ส่วนกรณีที่อัตราค่าปรับสูงสุดไม่เกินสองหมื่นบาท ครั้งที่ห นึ่งปรับไม่เกินหกพันบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นสองพันบาท และครั้งที่สามปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เป็นต้น

นายณรงค์ศักดิ์ …

๑๐
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ให้กาหนด
อัตราค่าปรับแบ่งเป็น ครั้งที่หนึ่งปรับไม่เกินเจ็ดพันบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท และครั้งที่สาม
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือหากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายจะปรับลดลงเป็นครั้งที่หนึ่งปรับไม่เกินหกพันบาท
ครั้งที่สองปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท และครั้งที่สามปรับไม่เกินสองหมื่นบาทก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด แต่ ขอ
เสนอให้เริ่มที่เจ็ดพันบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องปราม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามความเห็นของผู้แทนกองกฎหมาย
สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข จะแบ่งอัตราค่าปรับในกรณีของผู้ประกอบการเป็น 3 ขั้น คือ ครั้งที่ห นึ่ง
ปรับไม่เกินเจ็ดพันบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท และครั้งที่สามปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้ากาหนดให้ครั้งที่หนึ่ง
ปรับไม่เกินเจ็ดพันบาท อาจจะมีประเด็นได้ว่าทาไมถึงเลือกกาหนดอัตราค่าปรับครั้งที่หนึ่งเป็นเจ็ดพันบาท
แต่ถ้ากาหนดอัตราเปรียบเทียบตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก็จะสามารถอธิบายหลักการและ
เหตุผลที่กาหนดอัตราค่าปรับตามนั้น
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ในกรณีของกลุ่มประชาชนทั่ว ไป
จะกาหนดเป็น ครั้งที่หนึ่งปรับไม่เกินสี่พันบาท ครั้งที่สองปรับไม่เกินแปดพันบาท ครั้งที่สามปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
สองพันบาท ครั้งที่สี่ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหกพันบาท ครั้งที่ห้าปรับไม่เกินหนึ่งสองหมื่นบาท เป็นต้น สาหรับ
ประเด็นการกาหนดค่ าปรับ กรณีการฝ่ าฝืนมาตรา 31 มี อนุกรรมการด้านกฎหมายท่านใดจะให้ ความเห็ น
เพิ่มเติมอีกหรือไม่
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สาหรับประเด็นนี้น่าจะต้องหาข้อสรุปให้ได้
ก่อนว่าการนับจานวนครั้งของการกระทาความผิดจะมีหลักการในการนับอย่างไรบ้าง เพราะว่าถ้าหากยังหา
ข้อสรุ ป ในประเด็ น นี้ ไม่ ได้ จะมีผ ลกระทบกับ กรณีของประชาชน เพราะแม้ ว่าจะกาหนดไว้ว่ าการกระท า
ความผิดครั้งแรกปรับไม่เกินสี่พันบาท แต่ถ้าโดนปรับไปสามครั้งก็ถือว่าเยอะมาก ดังนั้นต้องมีการกาหนดให้
ชัดเจนในประเด็นการนับจานวนครั้งของการกระทาความผิด ว่าจะนับอย่างไร กรรมใหม่ กรรมเก่า ต่ างกัน
อย่างไร เป็นต้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ยกตัวอย่างกรณีของประชาชนทั่วไป
ในกรณี ที่ มี ค นในบ้ า นสงสั ย ว่ า ป่ ว ยเป็ น เมอร์ ส หรื อ โรคทางเดิ น หายใจตะวั น ออกกลาง โดยมี อ าการ ตาม
ข้อสันนิษฐาน คือ มีอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ร่วมกับมีประวัติว่าคนในบ้านเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่
ตะวันออกกลาง ซึ่งถ้าวันแรกแจ้งว่าลูกสาวป่วยและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้นาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่พอวันที่สอง พ่อมีอาการป่วย โดยไม่ได้เริ่มมีอาการพร้อมกับลูก ในกรณีเช่นนี้ จะนับเป็นครั้งที่สองหรือ
นับเป็นครั้งใหม่ ซึ่งจากกรณีตัวอย่างจะเห็น ได้ว่าเป็นกรณีโรคเดียวกัน แต่เปลี่ยนที่ตัวบุคคลซึ่งมีอาการป่วย
ถ้าเขาไม่แจ้งเลย จะถือว่าเป็นความผิดซึ่งต้องนับเป็นจานวนครั้งต่อเนื่องกันไปหรือไม่ หรือถ้าเขาไม่แจ้งในครั้ง
ที่สอง จะถือว่าเป็นความผิดซึ่งต้องนับเป็นครั้งที่สองหรือครั้งใหม่
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
มีป ระเด็นเกี่ย วกับ การนั บ จ านวนครั้ ง ของการกระทาความผิ ด ซึ่งอาจพิจารณาแยกเป็น แบบรายโรคหรือ
แบบรายคน ซึ่งถ้าเป็นแบบรายโรค เมื่อประชาชนแจ้งแล้วว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ ๆ เกิดขึ้น ก็ถือว่าความรับผิดชอบ
ในการแจ้งส่วนนี้จบไป ดังนั้น แม้ในครอบครัวของเขาจะมีผู้ป่วยสิบคน ก็ถือว่าเขาได้แจ้งแล้ว จึงควรจะต้องยึด
แบบรายโรคเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ ก็ต้องเปรียบเทียบกันว่า ระหว่างแบบรายโรคกับแบบรายคนว่ามีข้อดีข้อเสีย
แตกต่าง ...

๑๑
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถพิจารณาได้ว่าการนับ ระหว่างแบบรายโรคหรือแบบคน แบบใดจะ
เหมาะสมกว่ า กั น ส่ ว นในกรณี ที่ ไ ด้ มี การแจ้ ง ว่า มี ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในบ้ านป่ ว ย แล้ ว ต่ อ มามีผู้ อื่ น ในบ้า นป่ ว ยอี ก
ในประเด็นนี้เห็นว่าการแจ้งในครั้งแรกถือว่าเป็นการแจ้งแล้ว ดังนั้นการที่ไม่แจ้งในครั้งหลังไม่น่าจะถือว่ามี
ความผิด และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการในส่วนอื่น ๆ ต่อไป เช่น การค้นหาผู้สัมผัสโรค
การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง
ตรงกันในส่วนนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าเป็นกรณีที่พาผู้ป่วยหรือผู้ป่วยไป
โรงพยาบาลแล้วมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ในประเด็นนี้ถือว่าเป็นการแจ้งด้วยวาจาแล้ว แต่มีประเด็นที่น่ากังวลคือ
กรณีที่ป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน จึงต้องพิจารณาว่าถ้าหากยึดที่โรคเป็นสาคัญ เช่น กรณีที่มีผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ที่พัก
อาศัยอยู่ในบ้านและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ต่อมามีผู้อื่นป่วยอีกแล้วไม่แจ้ง ในกรณีเช่นนี้จะเป็นกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือกฎหมายคาดหวังว่าเมื่อมีการเกิดโรคขึ้นเมื่อไหร่ จะต้องมีการ
แจ้งทันที และต้องพิจารณาว่ากรณีเช่นนี้จะนับเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ป่วยหรือสงสัยว่า
ป่วยมีการเปลี่ยนตัวบุคคล แต่เป็นการเกิดโรคในสถานที่เดียวกัน ซึ่งผู้ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายและมีหน้าที่
ต้องแจ้งในกรณีนี้คือเจ้าบ้าน เมื่อตัวบุคคลที่เป็นผู้ป่วย วัน และเวลาเปลี่ยนแปลงไป การนับจานวนครั้งของการ
กระทาความผิดจะต้องนับอย่างไร
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ประเด็นนี้ควรยึดที่รายโรคเป็นหลัก เพราะสาหรับกรณีของประชาชน ต้องถือว่าเมื่อได้มีการแจ้งแล้ว ความรับผิด
ในกรณีที่ไม่แจ้งย่อมพ้นไป แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะต้อง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งหากประชาชนจะต้องแจ้งทุกครั้งที่พบผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย จะเป็น
ภาระแก่ประชาชนเกินสมควรหรือไม่ ฝ่ายเลขานุการต้องนาข้อมูลต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันอย่างรอบด้านว่า
ถ้าจะยึดโรคเป็นหลักหรือยึดคนเป็นหลัก มีเหตุผลอย่างไร เปรียบเทียบให้ คณะอนุกรรมการเห็นในข้อดีข้อเสี ย
ของแต่ละแบบ ในประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน เมื่อมีปัญหาจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่างก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน โดยในกรณีของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดาเนินการ
ไม่ให้โรคแพร่ ส่วนประชาชนก็มีหน้าที่ต้องแจ้ง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดาเนิ นการควบคุมป้องกันโรค
ได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการจะขอนาประเด็นนี้กลับไปทบทวนข้อดีข้อเสียและผลกระทบ
ของแต่ละแบบ และหาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นจึงขอพิจารณาต่อในส่วนมาตราที่เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 51 ซึ่งเป็นกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (1)
(2) (5) หรือ (6) มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5) และมาตรา 40 (5) และการไม่อานวยความสะดวกให้แก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 39 (4) โดยมาตรา 34 (1) ซึ่งเป็นเรื่องของการนาตัวผู้ที่ป่วยหรือ
สงสัยว่าป่วยมารับการตรวจ รักษา และชันสูตร และให้เจ้า พนักงานมีอานาจในการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้
สังเกตได้ มาตรา 34 (2) เป็นเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทั้งในคนและในสัตว์ มาตรา 34 (5)
เป็นเรื่องของการดาเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกาจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็น
สาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรื อโรคระบาด มาตรา 34 (6) เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่
มาตรา 39 (1) (2) (3) กรณีเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสงสัยว่าพาหนะที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรมาจากท้องที่
หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านใช้อานาจ กล่าวคือ
มาตรา ...

๑๒
มาตรา 39 (1) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเข้า
มาถึงด่าน มาตรา 39 (2) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน และมาตรา 39 (3)
ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มาตรา 39 (5) เป็นเรื่องห้ามนาผู้เดินทางซึ่งยังไม่ได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรา 40 (5) เป็นเรื่องห้ามผู้ใดนาวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือ
มีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะ ส่วนมาตรา 39 (4) เป็นเรื่องการไม่อานวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะเข้าไปในพาหนะเพื่อตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ ที่มากับพาหนะ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราโทษตามมาตรา 51 นี้ ใช้บังคับทั้งในกรณีที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้วย โดยมีอัตราโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ มาตรการตามมาตรา 34 (1) ถือว่าเป็นมาตรการรอนสิทธิขั้นสูง แต่ว่าเมื่อ
พิจารณาในประเด็นของโทษจะเห็นว่าไม่มีโทษจาคุก มีแต่เพียงโทษปรับ เนื่องจากมีหลักว่าคนที่ป่วยหรือสงสัย
ว่าป่วยจะต้องนาตัวมารักษาและป้องกันการแพร่ของโรคไปสู่ผู้อื่น ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถกาหนดให้มีโทษ
จาคุกได้ แต่ถ้าพิจารณาในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจะเห็นว่ามีผลกระทบที่รุนแรงมากต่อความสามารถในการควบคุม
และป้องกันโรค เพราะกรณีตามมาตรา 34 (1) เป็นกรณีที่มีการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตรายขึ้นแล้ว
ส่วนมาตรา 39 ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายไม่ใช่ประชาชนทั่วไป แต่เป็นเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า
มาตรา 34 (1) นี้ มีจุดประสงค์ที่จะบังคับผู้ที่ป่วยโดยตรง ไม่ใช่สถานพยาบาลใช่หรือไม่ และผู้ที่ป่วยเมื่อถูกสั่ง
ให้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ต้องนาตัวมากักไว้ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจัดให้ใช่หรือไม่
ดังนั้น หากผู้ที่ต้องอยู่ใต้บังคับของกฎหมายตามอนุมาตรานี้ไม่มาหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องโทษปรับอย่างเดียว
ใช่หรือไม่ และในกรณีที่สถานพยาบาลไม่ดาเนินการกักตัวไว้ สถานพยาบาลจะมีความผิดอะไรหรือไม่
นางสาวอั ง คณา บริ สุท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ก ฎหมาย ชี้แจงว่า ตามมาตรา 34 ผู้ ใช้อ านาจคื อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยสามารถออกคาสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตได้ทั้งผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เพราะว่าในกรณีที่เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้น
แล้วย่อมมีความจาเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้น ในการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ของโรค แต่หากมีการฝ่าฝืน
คาสั่งดังกล่าว จะเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับสถานพยาบาล
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า สาหรับอัตรา
การเปรียบเทียบปรับตามมาตรานี้ควรจะมีเพียงขั้นเดียว เนื่องจากเป็นประเด็นสาคัญซึ่งหากมีการฝ่าฝืนก็จะมี
ผลกระทบที่รุนแรงได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามมาตรานี้ควรจะมีการกาหนดอัตรา
ค่าปรับเป็นขั้นเดียว เพราะเป็นกรณีโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ ผู้แทนกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า
ในทางปฏิบัติ กรณีนี้เราได้แจ้งสิทธิตามข้อสันนิษฐานเบื้องต้นให้เขาทราบก่อนหรือไม่ เช่น หากถูกแยกกัก
กักกัน หรือคุมไว้สังเกต มีเหตุเนื่องมาจากอะไร และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างไร รวมทั้งห้องที่ใช้
ในการกักดังกล่าวควรเป็นห้องที่มีความรัดกุมเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีออกมาได้ง่าย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มาตรา 34 วรรคท้าย กาหนดให้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง
ให้เป็น ...

๑๓
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งร่างอนุบัญญัตินี้
ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอให้ผู้มีอานาจพิจารณา
ลงนามตามล าดับชั้นและน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่ งในแนบท้ายร่ างประกาศดังกล่ าวจะมี
แบบฟอร์ม และมีช่องให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อคู่กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีคาสั่งอะไร เช่น ให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยถูกกักอยู่ในสถานพยาบาลใด ในช่วงวัน เวลาใด เป็นต้น ตลอดจน
เป็นการใช้อานาจตามกฎหมายใด
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า อาจมีประเด็นในลักษณะ
วาทะกรรมคนรวยคนจนได้ เพราะถ้าคนรวยป่วยแล้วโดนปรับสองหมื่นบาท อาจไม่กระทบอะไร แต่ในกรณีที่
คนจนป่วยแล้วโดนปรับสองหมื่น คงมีผลกระทบ
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า จากประเด็นที่
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ตามร่างระเบียบฉบับนี้ได้ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบใช้
ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับได้ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง แต่หากไม่ยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ก็ให้ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณา และศาลจะมีอานาจในการพิจารณาปรับลดได้อยู่แล้ว และศาลจะ
พิจารณาโดยคานึงถึงผลกระทบโดยรอบด้าน ซึ่งเห็นว่ายังมีทางออกอยู่ถ้าหากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
เห็นว่าควรจะกาหนดอัตราค่าปรับเป็นขั้นเดียวคือสองหมื่น บาทเต็มอัตรา รวมทั้งหากกาหนดเป็นหลายขั้นตาม
จ านวนครั้ ง ที่มีการฝ่ าฝื น ก็จะวนกลั บมาที่ปัญหาการนับจานวนครั้งเช่นเดิ ม รวมทั้งประเด็นส าคัญที่สุ ดก็คื อ
กฎหมายจะสามารถมีผลบังคับได้สมดังเจตนารมณ์หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในส่วนของการนับจานวนครั้งของการ
ฝ่าฝืนในกรณีการแจ้ง ฝ่ายเลขานุการขอรับกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบและข้อดีข้อเสียว่าหาก
กาหนดเป็นแบบรายโรคจะมีผลกระทบและข้อดีข้อเสียอย่างไร หากกาหนดเป็นรายแบบคนจะมีผลกระทบและข้อดี
ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ระเบียบเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับถือเป็นระเบียบภายในที่สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับกรมควบคุมโรคว่าจะกาหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร อาจต้องมีการกาหนดแนวปฏิบัติให้กับผู้ที่
จะต้องใช้อานาจในการเปรียบเทียบปรับ โดยมุ่งไปที่ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งแล้วไม่แจ้ง โดยไม่นับเป็นกรรมใหม่ แต่จะ
นับเป็นครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ซึ่งหากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเห็นด้วยกับหลักการนี้
ก็จะได้ดาเนินการยกร่างตามหลักการนี้ต่อไป
มติที่ประชุม
1. อัตราค่าปรับตามมาตรา 49 ให้กาหนดอัตราค่าปรับไว้เป็น 2 ขั้น คือ ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกินห้าพันบาท
และครั้งที่ 2 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท...
2. อัตราค่าปรับตามมาตรา 50 ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มบุคคลตามมาตรา 31 (1) และ
(4) ให้กาหนดอัตราค่าปรับไว้เป็น 5 ขั้น คือ ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกินสี่พันบาท ครั้งที่ 2 ปรับไม่เกินแปดพันบาท
ครั้งที่ 3 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น สองพันบาท ครั้งที่ 4 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหกพันบาท และครั้งที่ 5 ปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มบุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) ให้กาหนดอัตราค่าปรับไว้เป็น 3 ขั้น คือ
ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกินหกพันบาท ครั้งที่ 2 ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท ครั้งที่ 3 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
3. ประเด็น …
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3. ประเด็นเรื่องการนับครั้งของการกระทาความผิดตามมาตรา 31 มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณา
ผลกระทบและข้อดีข้อเสียระหว่างการนับครั้งแบบรายคนและแบบรายโรคเปรียบเทียบกัน
4. อัตราค่าปรับตามมาตรา 51 ให้กาหนดเป็นขั้นเดียว โดยให้ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เนื่องจากเป็น
กรณีที่สาคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันควบคุมการแพร่
ของโรค
ผู้สรุปรายงานประชุม นายประจักษ์ ศรีประจันทร์
นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นางสาวจินตนา บุตรชน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

