รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง

11. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พยาบาล (สบ 3)
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้อานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
นิติกรเชี่ยวชาญ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

12. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นิติกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

3. พันตารวจโทหญิงศิริธร สง่ากุล
4. นายเอกสิทธิ ยุทธชัยวรกุล
5. ร้อยตารวจโทหญิงศรัณย์ เลิศโอภาส
6. นายณัฐชัย วรสุทธิ
7. นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา
8. นายปัญญา ใบทอง

9. นายชานาญ ม่วงแดง
10. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รายชื่อ …
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๒
1. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
2. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
3. นางสาวกษมน รัตนพันธ์
4. นางสาวจินตนา บุตรชน
5. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
6. นายโกสินทร์ แสงแก้ว
7. นายประพันธ์ ชูชะรา

นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ครั้งที่ 1/2559 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุเ ทพ เพชรมาก กล่ าวว่า โดยหลั กการแล้ ว เมื่อ กฎหมายใดมีผ ลใช้ บังคับแล้ ว จะต้องมีการเร่ง
ดาเนินการออกอนุบัญญัติเพื่อให้ การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 แจ้งเพื่อทราบ คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
นายแพทย์ สุ เ ทพ เพชรมาก มอบให้ น างสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย แจ้ ง
การดาเนินการตามคาสั่งกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และอานาจหน้าที่ที่จะทางานกันต่อ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ให้ความสาคัญ กับการดาเนินการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ขึ้ น ทุ ก เดื อ น โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีการนาร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 จานวน 23 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งอนุบัญญัติทั้ง 23 ฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
และได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว และมี 6 ฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้น จึงยังเหลืออนุบัญญัติอีก 17 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ทางคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างอนุบัญญัติดังกล่าว
ก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามและเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไป
ด้ว ยความรวดเร็ ว ซึ่งคณะอนุ ก รรมการด้า นกฎหมายนี้ ประกอบด้ว ย รองอธิบดีกรมควบคุ มโรค (ที่ก ากับงาน
ด้วยความ ...

๓
ด้านกฎหมาย) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ผู้ แทนส านั กโรคติดต่อทั่ ว ไป กรมควบคุมโรค เป็น อนุกรรมการ ผู้ อานวยการศูนย์กฎหมาย
เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึก ษาหรื อพิจ ารณาข้ อมูล ด้ านวิช าการและด้า นกฎหมายเพื่อนามาประกอบการพิจ ารณายกร่า ง
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือผู้มีอานาจลงนามในอนุบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี
3. เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการด้าน
วิชาการ และคณะอนุกรรมการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
และอนุบัญญัตติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ ของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เข้า ไปในพาหนะ อาคาร หรื อสถานที่ ของพนัก งานควบคุ มโรคติด ต่อ พ.ศ. .... มี ที่ม าจากมาตรา 45 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอานาจดังต่อไปนี้
(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาทาการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติว่า การดาเนินการตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
โดยการยกร่ างประกาศฉบั บ นี้ ทางฝ่ ายเลขานุการได้นากฎหมายอื่นมาพิจารณาเทียบเคียงด้ว ย เช่ น
พระราชบั ญญัติป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญั ติโ รคระบาดสั ตว์ฉบั บเดิ ม ก่อ น
มีการแก้ไขใหม่ในปี 2558 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในประเด็นที่เกี่ยวกับ วิธีการเข้าไปในสถานที่ของเจ้าหน้าที่ เพราะเป็น เรื่องของคาสั่ ง
ทางปกครองจึงต้องนากฎหมายหลายฉบับมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งร่างประกาศฉบับนี้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นตามพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ โดยต้องเข้าไปในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทาการของสถานที่นั้น เว้นแต่มีกรณีดังต่อไปนี้
1. เมื่อการดาเนิ น การไม่แล้ วเสร็จในเวลาดังกล่ าวให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2.ในกรณี มี เ หตุ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น หรื อ กรณี ฉุ ก เฉิ น อย่ า งยิ่ ง หรื อ กรณี มี ก ฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ
2. ในกรณี ...
ให้ดาเนินการได้เป็นพิเศษ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการนอกเหนือในเวลาดังกล่าวก็ได้

๔
ในส่วนของเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด มีวิธีการดังนี้
1. ก่อนเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 แสดงบั ตรประจ าตัว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แสดงนาม ตาแหน่ง และหน่วยงาน
ต้นสังกัด
1.2 มอบบั น ทึ ก เหตุ ผ ลในการเข้ า ไปในพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ ให้ แ ก่ เ จ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน และให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับรอง
ด้วย
2. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน เป็นผู้นาเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอไว้เป็นพยานหลักฐานได้ โดยในรูปหรือ
วีดีโอให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนปรากฏอยู่ในรูปถ่ายหรือวีดีโอด้วย
4. ถ้ามีเหตุอัน ควรสงสั ยว่าบุคคลจะเคลื่ อนย้ายสิ่ งต้องสงสั ยว่าได้เกิดหรือติดเชื่อโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดออกจากพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้บุคคลนั้นหยุด
เคลื่อนย้ายสิ่งที่ต้องสงสัยดังกล่าวได้
5. ในระหว่างเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องพยายาม
ดาเนินการมิให้ทรัพย์สินในสถานที่ดังกล่าวสูญหาย เสียหาย ชารุด หรือกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า วิธีการและรูปแบบการรายงานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และคณะกรรมการโรคติด จั งหวัด ทราบภายใน 24 ชั่ว โมง จะสอดคล้ องกับ อนุบัญญัติ เรื่องการรายงานและ
การสอบสวนโรคหรือไม่ เพราะรายงานการสอบสวนโรคทั้งโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด ทีเ่ จ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทามีเงื่อนเวลาระบุไว้ว่าต้องสรุปรายงานการสอบสวนโรคและส่งให้กับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกับกรมควบคุมโรคทราบ
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ ชี้ แจงว่ า การรายงานตามร่า งประกาศฉบั บนี้ เป็ นคนละอย่ างกับ รายงาน
การแจ้ ง ในกรณีที่มีโ รคติดต่ออัน ตราย โรคติดต่ อที่ต้องเฝ้ าระวัง หรื อโรคระบาดเกิดขึ้น ในที่ใด ซึ่งกาหนดให้
เจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานพยาบาลแจ้งมาที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครต้องรายงานต่อมาที่กรมควบคุมโรค
การเข้าไปสอบสวนโรคของหน่ ว ยปฏิบัติ การควบคุมโรคติ ดต่อ หรือ ของเจ้า พนัก ควบคุมโรคติ ดต่อ ที่
ตามมาตรา 34 หรื อ มาตรา 36 จะมี ขั้ น ตอนและแบบการรายงายงานอี ก แบบหนึ่ ง ระยะเวลาจะต่ า งกั น
ไม่ใช่แบบการรายงานผลตามประกาศฉบับนี้ เพราะรายงานฉบับนั้นเป็นกรณีอยากทราบสาเหตุของโรค ซึ่งเมื่อ
ทราบสาเหตุของโรคแล้วจะดาเนินการอย่างไรต่อไป แต่รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดาเนินงานว่า เมื่อเข้าไป
แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีหลักฐานอะไรบ้าง
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า ณ ตอนนี้คณะอนุกรรมการกาลังพิจารณาร่าง
อนุ บั ญ ญั ติ ที่ อ าศั ย อ านาจตามความในมาตรา 45 ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาของมาตรา 45 แล้ ว เป็ น เรื่ อ งที่
เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติด ต่อเข้าไปในบ้าน โรงเรื อน สถานที่ห รือพาหนะ แต่ ร่างอนุบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับมาตรา 34 เป็นส่วนมาก ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกินอานาจของมาตรา 45 วรรคสอง แม้ว่าจะมีการออก
อนุบัญญัติของมาตรา 34 เป็นลาดับต่อไปก็ตาม และอยากจะทราบว่าร่างอนุบัญญัติตามมาตรา 34 ได้ดาเนินการไปถึง
ขั้นไหนแล้ว ซึ่งเข้าใจว่าร่างอนุบัญญัติของมาตรา 45 กับมาตรา 34 จะต้องใช้ควบคู่กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น อยากจะเสนอให้นาเอาร่างอนุบัญญัติทั้งสองฉบับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมพร้อมกันได้หขัรื้นอไหนแล้
ไม่ ว …
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ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถามว่า ประเด็นที่ (1) ในข้อ 4 เป็นการมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่กระทา
การแทนแล้วในอนุมาตราที่กระทาการแทนเป็นเรื่องให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองไปทาอะไรบางอย่างเหมือนกับว่า
เป็นเรื่องของเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีหน้าทีต่ ้องรับคาสั่งไปควบคุมโรคหรือไม่ และประเด็นที่ (2) ในข้อ 2 คาว่า
“ที่รโหฐาน” ในร่างอนุบัญญัติดังกล่าว เป็นคาทีค่ ิดขึ้นมาเองหรือว่านามาจากกฎหมายฉบับใดหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า
1. ในประเด็นที่ ผู้ แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสอบถามนั้น ขอชี้แจงว่า อนุบัญญัติ
ทั้งสองฉบับมีความเกี่ยวพันกัน ในส่วนหลักเกณฑ์การสอบสวนโรคนั้นมีเนื้อหามาก ไม่สามารถจะใช้หลักเกณฑ์
เดี ย วกั น กั บ ทุ ก โรคได้ ซึ่ ง ทางส านั ก ระบาดวิ ท ยาต้ อ งไปแยกเป็ น รายโรค เพราะหลั ก เกณฑ์ ข องแต่ ล ะโรค
ไม่เหมือนกัน อีกทั้งในเรื่องของการเข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ ตามมาตรา 34 นั้น ถ้าพิจารณา
มาตรา 34 แต่ละอนุมาตราจะเห็นว่าการรอนสิทธิมีความหนักเบาไม่เท่ากัน เช่น ในมาตรา 34 (1) เป็นการ
รอนสิ ท ธิ ขั้ น หนั ก สุ ด คื อ สามารถแยกกั ก หรื อ กั ก กั น ได้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ม าตรการทางกฎหมายแบบเบา
คื อ การจั ดการสุ ขาภิ บ าลและการจั ดการแหล่ งรั งโรคให้ ถู กสุ ข ลั กษณะ จึ งมี ความซั บ ซ้ อนที่ ผู้ ด าเนิ นการคื อ
สานักระบาดวิทยาซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการจะต้องแยกข้อมูลมาให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา อย่างไรก็ดี อนุบัญญัติที่ออก
ตามความในมาตรา 34 และ 45 จะต้องเชื่อมโยงกัน
2. เนื้อหาของร่างประกาศฉบับนี้เป็นเรื่องที่ให้อานาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปใน
พาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ ใ ดๆ โดยมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขในการด าเนิ น การของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้ ถ้าพิจารณาร่างฯ เชื่อมกับมาตรา 34 ที่บอกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะดาเนินการเองหรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดาเนินการก็ได้ ประกาศฉบับนี้ในข้อ 4 จึงยกมาเฉพาะเรื่องที่
เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ จะสามารถมอบหมายได้ ซึ่งเป็น กรณีที่ การรอนสิทธิ ของประชาชนมีระดับเบา
ในส่วนคาว่า “ที่รโหฐาน” นั้น ได้นามาจากประมวลกฎหมายอาญา
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า คาว่า “ที่รโหฐาน” ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ให้คาจากัดความว่า “ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถาน” แต่คาจากัดความตามร่างอนุบัญญัติฉบับนี้
มีลักษณะกาหนดขึ้นมาใหม่ว่า “ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมเข้าไปได้”
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ร่างอนุบัญญัติฉบับนี้มีการนามาตรา 34 มาใช้ด้วย แต่ไม่ได้มีการกล่าว
อ้างไว้ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการออกคาสั่งเป็นหนั งสือให้ผู้อื่นดาเนินการแทน แต่ ภายใต้ข้อ 4 ของร่างอนุบัญญัติฉบับนี้
ให้อานาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ของตนเองในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว
ก็ไปสั่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองตัวอาคาร สถานที่ ซึง่ ดูแล้วไม่ทราบว่าอาศัยอานาจอะไร
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า เมื่อพิจารณามาตรา 45 (2) แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 แล้ว สิ่งที่ประกาศฉบับนี้ควรมีคือ การเข้าไปตรวจสอบคืออะไร การเข้าไปควบคุมคืออะไร น่าจะต้องแยก
ออกมา เพราะอานาจในการเข้าไปนั้นมีอยู่แล้ว แต่การเข้าไปนั้นเพื่ออะไรและทาอย่างไรให้มีความชอบธรรมที่เข้า
ไปตรวจสอบได้ กฎหมายฉบับนี้จะให้อานาจในการตรวจสอบไว้อย่างไร ต้องมีการกาหนดกรอบให้ชัดเจน ประกาศ
ฉบับนี้ควรจะมีแนวทางลักษณะนี้
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของการ
ควบคุมโรคที่จะเป็นภัยอันตรายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนให้ทันการณ์เพราะ
โรคจะกระจายตัวอย่างรวดเร็ว และควบคุมได้ยากอันจะเป็นอันตรายในวงกว้ าง ดังนั้น ถ้าจะกาหนดให้เฉพาะ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดาเนินการเองจะไม่ทันทวงที มาตรา 34 จึง กาหนดให้เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และควบคุมโรค เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถสั่งให้ผู้ใดช่วยดาเนินการได้ และขอเสนอว่า ณ ขณะนี้
ไม่สามารถอ้างมาตรา 45 ได้อย่างเดียว เพราะต้องใช้อานาจตามมาตรา 34 ด้วย เพื่อให้สอดรับกัน เมื่อพิจารณา
ไม่สามารถอ้
ง…
มาตรา 34 แล้ว เห็นว่าไม่จาเป็นต้องออกเป็นประกาศฉบับเดียว จะออกประกาศเป็นเรื่องๆ โดยอาศั
ยมาตราา34
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ก็ทาได้ ดังนั้น หากจะนามาตรา 34 บางเรื่องมาไว้ในร่างอนุบัญญัติฉบับนี้ก็สามารถทาได้ เพียงแต่ว่าถ้าต่อไปจะมี
การออกประกาศตามมาตรา 34 อีกก็ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ทับซ้อนหรือขัดแย้งกัน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เสนอให้มีการชี้แจงสาระสาคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ที่เคยนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ เห็นภาพรวมและ
ความเชื่อมโยงทั้งหมด
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ถ้าจะอาศัยอานาจตามมาตรา 45 วรรคสอง หลักเกณฑ์และวิธีการที่
จะเข้าไป กับส่วนหนึ่งก็คือ มาตรา 34 ซึ่งอันนี้ดูแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันและควบคุมที่จะแทรกเข้ามา อาจจะ
มีบางอนุมาตราเท่านั้น ที่จ ะน ามาใช้ในอนุบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น จะต้องระบุ ว่า มีอนุมาตราใดบ้าง และกาหนด
โครงสร้างในเรื่องการตรวจสอบหรือการควบคุมให้ชัดเจน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ถ้าจะอธิบายภาพรวมกฎหมายฉบับนี้ วางกลไกในการดาเนินการในทั้ง
9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 60 มาตรา ในส่วนของมาตรา 45 เป็นการใช้อานาจทั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ภายในประเทศและเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า ง ซึ่ ง การจะใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ต้องออกอนุบัญญัติทั้งหมดก่อน เช่น กรณีโรคซิกาซึ่งรัฐมนตรีประกาศให้เป็นโรคติดต่อ ที่
ต้องเฝ้าระวัง ถ้าอธิบดีจะประกาศให้เป็นโรคระบาดจะต้องได้รับคาแนะนาจากกรรมการด้านวิชาการ เมื่อมีการ
ประกาศแล้วอธิบดีก็ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบเพื่อดาเนินการ ซึ่งมีปัญหาว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อยังไม่มี การแต่งตั้ง แต่ก็สามารถปลดล็อคได้ตามาตรา 58 ในบทเฉพาะกาลที่ให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเป็น เมื่อดูต่อว่าการเข้าไปต้องเข้าไปอย่างไร เมื่ออนุบัญญัติทั้งสองฉบับยังไม่ออก จึงเกิดปัญหาที่ทาให้
ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบั ญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ ดังนั้น จึงได้รีบนาร่าง
อนุบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาตามมาตรา 34 แล้วเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมี
อานาจดาเนิ น การเองหรื อออกค าสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ อื่น ด าเนิ นการแทน ในกรณี ที่มี โ รคติ ดต่ ออั น ตรายหรื อ
โรคระบาดเกิดขึ้น หรื อมีเหตุส งสั ย ว่าโรคดังกล่ าวเกิดขึ้น กล่ าวคือ เมื่อมีเหตุส งสั ยก็มีสิทธิ ที่จะเข้าไปในบ้าน
โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะได้ แต่ถ้าพิจารณาตามหมวด 7 มาตรา 45 (2) เจ้าพนักงานควบคุ มโรคติดต่อ
สามารถที่จ ะเข้าไปในบ้ าน โรงเรื อ น สถานที่ หรือพาหนะได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีเหตุส งสั ยหรือไม่ต้องมีเหตุ
ก็สามารถเข้าไปตรวจได้ก่อนที่จะมีเหตุสงสัย เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ อยากทราบหลักการของกฎหมายดังกล่าว
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า การใช้อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 45 และ 34 จะสัมพันธ์กัน มาตรา 45 เป็นเรื่องเจ้าพนักงานควบคุมโรคมีอานาจอะไรบ้าง แต่เหตุก่อนที่
จะมีอานาจจะต้องมาพิจารณาจากมาตราที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรา 34 ก็บอกแล้วว่า เป็นเรื่องที่เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมโรค
นายสุเทพ เพชรมาก อธิบายชี้แจงว่า ในกรณีที่เกิดโรคขึ้นจริง บางครั้งการวินิจฉัยให้ชัดเจน แม่นยา
ต้องใช้เวลาพอสมควร แต่บางกรณีก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันหรือสงสัย แม้กระทั่งตัวพาหะ ยกตัวอย่างยุงที่ทา
ให้เป็นโรคซิกา ถ้ามีบ้านร้างไม่มีเจ้าของแต่ไม่มีคนอยู่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายก็ต้องให้อานาจเจ้าหน้าที่เข้าไป
จึงจาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อใช้จัดการและก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้วย
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า กรณีมีโรคระบาดเกิดขึ้นจากประเทศอื่น มีการนาเอาตู้สินค้าหรือ
มีการบรรทุกผู้โดยสารเข้ามาในประเทศ ก็มีเหตุจาเป็นในการต้องเข้าไปตรวจสอบ อย่างเช่น พาหนะที่นาสินค้ามา
จากพื้นที่เขตติดโรคก็ต้องผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจสอบ และในส่วนของพาหนะ ขอเสนอให้
เพิ่มเติมคาว่าพาหนะหรือตู้บรรทุกสินค้า เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ อย่างกรณีทเี่ ข้าไปในเรือที่มีขนาดใหญ่ ควรให้อานาจ
เจ้าพนักงานฯสามารถเข้าไปตรวจสอบในตูค้ อนเทนเนอร์ที่อยู่ในเรือได้ด้วย
เพิ่มเติม …

๗
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการเข้าไป ในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด เมื่อเข้าไปได้
แล้วการจะเข้าไปตรวจสอบสิ่งของใดๆต่อนั้นมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว เช่น มาตรา 39 (4) เข้าไปในพาหนะ
และตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งของที่อยู่ในพาหนะที่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ จึงเห็นว่าไม่จาเป็นจะต้องมาเขียนขยายไว้อีก
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เหมือนเคยมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติว่าอย่างการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีหนูหรืออะไรบางอย่างมากับตู้คอนเทนเนอร์ ก็ไปเข้านิยาม
ของพาหนะคือ วัตถุซึ่งใช้ในการขนส่ง คน สัตว์ สิ่งของ ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ซึ่งมีการตีความชัดเจนอยู่แล้ว
สิ่งทีค่ วรพิจารณาในร่างนี้ คือ 1. หลักเกณฑ์ 2. วิธีการที่ 3. เงื่อนไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปได้ อย่างเช่น
1. หลักเกณฑ์ในการเข้าไป คือ แสดงตน หรือแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเข้าไปตรวจ
2. วิธีการ เช่น ในกรณีเจ้าบ้านยินยอมก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องขอหมายค้น แต่ถ้าเจ้าบ้านไม่ยินยอมหรือ
ไม่อยู่ต้องทาอย่างไร และสงสัยว่าบ้านหลังนั้นมีเชื้อโรคอยู่จะทาอย่างไร นี้คือโจทย์ของประกาศฉบับนี้
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของร่างประกาศฉบับนี้ โดยไล่เรียงตั้งแต่ชื่อของร่างประกาศ และ
พิจารณารายละเอียดแต่ละข้อตามลาดับ ดังนี้
1. ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะอาคาร หรือ
สถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในกรณีชื่อของอนุบัญญัติ ถ้าจะให้สัมพันธ์กับบทอาศัย
อานาจและเนื้อหาครอบคลุมถึงมาตรา 34 ชื่อ ของอนุบัญญัตินี้จะไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือ
สถานที่ อาจจะต้องเป็นเรื่องการใช้อานาจในการตรวจสอบเพื่อควบคุมโรค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 34 ซึ่งใน
ส่วนนี้จะได้ตรงกับบทอาศัยอานาจและจาเป็นจะต้องนามาตรา 34 มาประกอบด้วย และถ้าพิจารณาแล้วไป
สัมพันธ์กับเรื่องระหว่างประเทศก็ต้องให้รับกันด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า พิจารณาแล้วที่ประชุมมีความเห็นตรงกัน ในเรื่องฐานอานาจให้
อาศัยอานาจตามมาตรา 45 วรรคสอง และมาตรา 34 ดังนั้น ควรปรับชื่อและถ้อยคาให้ถูกต้องตรงกัน
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มี 2 วิธี คือ 1. ถ้าจะใช้ชื่อเดิม วิธีการบัญญัติจะต้องเป็น
เรื่องของการเข้าไปเท่านั้น 2. หากจะนาเนื้อหาในมาตรา 34 มาร่วมด้วย จะต้องมีการเปลี่ยนชื่อใหม่
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าเอามาตรา 45 มาออกประกาศ
กรมควบคุมโรค กรอบก็ต้องอยู่แค่มาตรา 45 (2) เพราะถ้าเอามาตราอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่ไม่ได้ออก
โดยกรมควบคุมโรค แต่เป็ น การออกของรัฐ มนตรีโ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ ดั งนั้น ก็ต้ องให้ เอา
สาระสาคัญในเรื่องที่อยู่ในมาตรา 45 (2) มาพิจารณาเพื่อให้ออกประกาศฉบับนี้ไปได้
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากฐานอานาจตามมาตรา 34 และมาตรา 45 (2) นั้น
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การจะออกประกาศตามมาตรา 34 ต้องกระทาโดยรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ส่วนการออกประกาศตามมาตรา 45 (2) กระทาโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค ดังนั้น กรอบของการ
ออกประกาศตามมาตรา 45 (2) ต้องแคบกว่ามาตรา 34 เพื่อ ให้การออกอนุบัญญัติ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
เพื่อที่อธิบดีจะสามารถออกประกาศใช้บังคับได้ทันโรคซิกาที่ระบาดอยู่ ณ ตอนนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า การเข้าไปในพาหนะ อาคาร สถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กรณีในประเทศจะเป็นมาตรา 34 เช่น เข้าไปเอาคนป่วยมา เข้าไปจัดการแหล่งรังโรค จัดการสุขาภิบาล เป็นต้น
ถ้าเป็นกรณีระหว่างประเทศจะอยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40 คือเข้าไปในพาหนะเพื่อไปตรวจสอบคน หรือ
สิ่งของที่มากับพาหนะจะมีอยู่ที่มาตรา 34 39 และ 40 ที่มีเหตุจาเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเข้าไป ถ้าเป็นกรณี …

๘
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เหมือนกับว่าฐานอานาจของมาตรา 34 จะต้องถูก
เขียนระบุเหตุผลในข้อ 9 ของประกาศฉบับนี้ ว่าเข้าไปเพื่อจะใช้อานาจตามมาตรา 34 เพราะประกาศฉบับนี้
อาศัอานาจตามมาตรา 45 วรรคสอง ไม่สามารถอ้าง 34 ได้เลย แต่จะอ้างได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าไปแล้วถึงจะใช้มาตรา
34 ได้ แต่การเข้าไปจะต้องกาหนดว่าหลั กเกณฑ์การเข้าไปต้องทาอย่างไร เข้าไปในพาหนะ เข้าไปในอาคาร
ทาอย่างไร กรณีเจ้าของยินยอมต้องทาอย่างไร ไม่ ยินยอมทาอย่างไร พูดถึงเรื่องการเข้าไปก่อนแล้วค่อยพิจารณา
เรื่องการใช้อานาจ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พิจารณาจากมาตรา 45 (2) น่าจะ
เป็นอานาจทั่วไปของเจ้าพนักงานโรคติดต่อ และมีกริยาอยู่ ๓ อย่างที่ให้ทาคือ เข้าไปเพื่ออะไร เพื่อตรวจสอบหรือ
ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จก็ให้ดาเนินการจนแล้วเสร็จ
๓ ประการนี้ก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงชื่อร่างประกาศฉบับนี้ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2. ข้อ 2 ที่รโหฐาน หมายความว่า ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ถ้ามาตีความประชาชนนี้หมายถึงใคร ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา
ความอาญามีกาหนดไว้ ใช้ตามนั้นจะสะดวกกว่า
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในถ้อยคาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่ ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการใช้ มี อ ยู่ 3 ค า คื อ 1. สาธารณสถาน 2. ที่ ร โหฐาน 3. เคหสถาน
ในประกาศฉบับนี้ “ที่รโหฐาน” ปรากฏอยู่ในข้อ ใดบ้าง เพราะโดยปกติ ถ้ากาหนดนิยามศัพท์ ไว้จะต้องเป็นคา
ทีถ่ ูกใช้บ่อย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เมื่อมาตรา 34 ไม่สามารถนามาออกตามประกาศ
ฉบับนี้ได้แล้ว เนื้อหาในข้อใดที่เป็นเรื่องของมาตรา 34 ก็ให้ผ่านไป แต่ว่าเนื้อหาข้อใดเป็นเรื่องของการเข้าไป
ก็ให้พิจารณาต่อไปเพื่อให้พิจารณาในวันนี้ได้ แต่ในส่วนของเรื่องที่เป็นมาตรา 34 38 และ 39 ก็ให้แยกออกไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ประเด็น “ที่รโหฐาน” ปรากฏอยู่ในข้อ 6 ถ้าจะเข้าไปจะต้องขอหมาย
ค้ น โดยอ้ า งอิ ง มาจากประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา เหตุ ที่ น ามาไว้ ใ นค านิ ย ามก็ เ พราะค าว่ า
“ที่รโหฐาน” ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายแม่บท จึงเห็นสมควรที่จะเขียนคานิยามของคาว่า “ที่รโหฐาน” ไว้ในร่าง
อนุบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และเห็นด้วยที่ต้องเขียน
ให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมายอาญาด้วย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้เปลี่ยนไปใช้คานิยามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้คือต้องการเข้าไปใน
ที่ของเอกชนซึ่งไม่ใช่ที่ของรัฐเพราะถ้าเป็นที่ของรัฐ ย่อมมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้อยู่แล้ว เช่น การเข้าไปตรวจ
ในฟาร์ม ไปตรวจในเล้าไก่ ไปตรวจในเล้าเป็ด หรือไปตรวจในโรงแรมซึ่งเป็นทรัพย์สินของเอกชน ซึ่งโดยปกติถ้า
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปก็คือ ที่อยู่อาศัย เคหสถาน ถ้าไปเขียนไว้ว่าที่ซึ่งประชาชนไม่มีความชอบธรรมเข้าไปได้ ซึ่งจะ
เกิดปัญหาในการตีความ เห็นควรจะกาหนดให้ชัดเจน เช่น “ที่รโหฐาน” หมายถึง บ้าน อาคาร โรงเรือน โรงเลี้ยง
สัตว์ที่เป็นของเอกชนซึ่งมีเหตุสงสัยว่าติดโรค เจ้าหน้าที่จะได้มีเหตุชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่อ่านแล้ว
เข้าใจได้ง่าย จะไม่มีปัญหาในการตีความและไม่ต้องมาสอบถามส่วนกลางอีก
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เสนอให้ตัดคาว่า “ที่รโหฐาน” ออก
ผู้แทนกรม …

๙
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะว่าถ้าเขียนไว้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไป
ตีความ แต่ว่าตัว ประกาศชัดเจนอยู่แล้ว ว่ารัฐจะเข้าไปรอนสิทธิ ที่ตรงไหนก็ได้ที่รัฐ เห็ นว่า จาเป็นต้องรอนสิทธิ
แต่ประกาศฉบับนี้จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาการทางานให้กับเจ้าหน้าที่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ถ้าจะตัดข้อ 6 ออกก็ต้องตัดเรื่องหมายค้นออกด้วย ซึ่งจะติดปัญหา
ตรงส่วนนี้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ต้องเขียนแยกเป็นเรื่องๆ เช่น 1. กรณีเจ้าบ้าน
ยินยอม การเข้าไปจะมีวิธีการดาเนินการอย่างไร 2. กรณีเจ้าบ้านไม่ยินยอมหรือกรณีไม่มีเจ้าบ้าน การเข้าไปจะมี
วิธีดาเนินการอย่างไร 3. กรณีการเข้าไปในบ้าน อาคาร สถานที่ หรือพาหนะ มีวิธีการเข้าไปอย่างไร ปฏิบัติ การ
อย่างไร แตกต่างกันอย่างไร
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ กล่ า วว่ า มี ผู้ แ ทนท่ า นใดจะเสนอความเห็ น ในส่ ว นนี้ ห รื อ ไม่ เนื่ อ งจาก
“ที่รโหฐาน” จะไปเกี่ยวพันกับข้อ 6 เรื่องหมายค้น ขออนุญาตนาไปพิจารณาเมื่อถึงข้อ 6
มติที่ประชุม เห็นควรเอา “ที่รโหฐาน” ไปพิจารณาพร้อมกับข้อ 6
“บั น ทึ ก เหตุ ผ ลในการเข้ า ไปในพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ ” หมายความว่ า หนั ง สื อ แสดงเหตุ ผ ล
อัน ชอบธรรมในการเข้าไปเพื่อตรวจหรือ ควบคุมพาหนะ อาคาร หรือ สถานที่ใ ดๆ ในการป้องกันละควบคุ ม
โรคติดต่อ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า แนะนาให้สลับที่กันเพราะว่าบันทึกการเข้าไปเกิดขึ้น
ก่อน
5. ข้ อ 3 ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ มี อ านาจเข้ า ไปในพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ ใ ดๆ
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติดต่อเกิดขึ้นในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใ ดๆ โดยจะต้ อง
ดาเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของอาคารหรือสถานที่นั้น
เว้นแต่มีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อ การด าเนิ น การไม่แ ล้ วเสร็ จ ในเวลาดั งกล่า ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติด ต่ อสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีมีเหตุจาเปนนเร่งด่วน หรือกรณีุุกเุินอย่างยิ่ง หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ดาเนินการได้เปนน
พิเศษ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการนอกเหนือในเวลาดังกล่าวก็ได้
ผู้แทนกรมปศุ สัต ว์ กล่ าวว่า ยานพาหนะ หมายความว่ า ยานพาหนะที่ห ยุด นิ่ง อยู่ กับ ที่ เจ้ าหน้า ที่
ไม่ ส ามารถเรี ย กตรวจยานพาหนะที่ ต้ อ งสงสั ย ได้ ใ ช่ ห รื อ ไม่ และตามข้ อ 3 มี อ านาจในการขอเข้ า ไปตรวจ
ยานพาหนะที่จอดอยู่กับที่ได้ใช่หรือไม่ หากมีอานาจเรียกตรวจได้จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่ าวว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ สามารถตรวจ
ได้ทั้งหมด
ผู้แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ ชี้ แ จงว่ า ในพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ กรณี เ กิ ด เหตุ แ ละกรณี มี เ หตุ ส งสั ย
เจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจพาหนะได้ทุกคัน และสามารถหยุดรถได้เลยเพื่อดาเนินการตรวจ จึงเห็นว่าโรคติดต่อ
ระหว่างคนควรให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเพิ่มขึ้นมา
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าเกิดสถานการณ์ เช่น มีคนไข้ติดเชื้อโรคบางอย่าง
แล้วไปใช้บริการรถแท็กซี่แ ละแท็กซี่อยู่ในระหว่างการให้บริการจะเรียกมาตรวจได้อย่างไร หรือรับส่งผู้โดยสาร
เสร็จแล้ว …

๑๐
เสร็จแล้วเรียกมาตรวจภายหลัง เพราะถ้าผู้โดยสารอื่นขึ้นมาใช้บริการต่อก็มีโอกาสที่จะติดโรค เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้า
ไปยับยั้งหรือขอตรวจยานพาหนะเหมือนที่ทางผู้แทนกรมปศุสัตว์ได้กล่าวมาและกรณีขณะรถแล่นอยู่จะขอให้หยุด
หรือต้องรอให้รถหยุดถึงจะเข้าไปกักได้ ซึ่งวิธีการที่จะเข้าไปในแท็กซี่นั้นจะทาอย่างไร
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่ากฎหมายเขียนต่างกัน
หรือไม่ ตามกฎหมายการจะเรียกตรวจได้ ต้องมีการตั้งด่า นก่อน อยู่ๆจะเรียกให้หยุดตรวจไม่ได้ และกฎหมาย
ใช้ ค าว่ า เข้ า ไป โดยเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ 3 - 4 คน จะไปเรี ย กหยุ ด และตรวจสอบยานพาหนะ
ซึ่งประเด็นนี้ต้องคุยกันในเวทีใหญ่ การเข้าไปในยานพาหนะจะต้องเป็นยานพาหนะที่จอดอยู่กับที่ถึงจะเข้าไปได้
เว้นแต่เป็นเรื่องด่วน ซึง่ การจะตั้งด่านเองโดยพลการจะกระทาไม่ได้เพราะอาจจะโดนร้องเรียน ต้องคานึงถึงสวัสดิภาพ
ของเจ้าพนักงาน ถ้าจะเขียน ก็กาหนดให้มีอานาจหยุดพาหนะเพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า พระราชบัญญัติของกรมปศุสัตว์ได้ให้อานาจไว้เยอะ
โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งตั้ ง ด่ า น เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น ไปแล้ ว เห็ น เหตุ อั น ควรสงสั ย ก็ ส ามารถเรี ย กตรวจได้ แต่ ใ นความ
เป็นจริงกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือเกิดกรณีสงสัย เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ แล้วดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า ในทางปฏิบัติจะคล้ายๆ กับที่ทางผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกล่าว เช่น กรณีโรคเมอร์ส ผู้ป่วยได้ลงเครื่องบินแล้วนั่งแท็กซี่มาที่โรงพยาบาลเลย ซึ่งเป็นเรื่องจาเพาะ
พอสมควร คงไม่มีกาลังพอที่จะไปตั้งด่านเรียกตรวจรถทุกคันได้ แต่เวลาตามผู้สัมผัสโรคต่างๆ ก็จะมีข้อมูลอยู่แต่
ค่อนข้างจาเพาะ การปฏิบัติจริงก็ต้องพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในทางระบาดวิทยาจะเน้นการสอบสวนโรคในรายที่เป็นผู้ป่วยก่อน
โดยจะสอบสวนจากคนนั้นและผู้สัมผัสโรคก่อน หากเป็นผู้ขับแท็กซี่ก็จะเชิญตัวมารวมถึงผู้สัมผัสโรคคนที่ 2 - 3
ที่สัมผัสผู้ป่วยรายแรก โดยจะไม่ใช้วิธีการเรียกให้หยุดรถแล้วตรวจ ซึ่งจะใช้วิธีการติดตามแท็กซี่คันนั้นในภายหลัง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ 3 เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อการดาเนินการไม่แล้วเสร็จในช่วงเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(2) ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ดาเนินการได้เป็น
พิเศษเจ้าพนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะดาเนินการนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เป็นบทรอนสิทธิเด็ดขาด หากตรวจไม่เสร็จก็ต้อง
ตรวจให้เสร็จ แต่การตรวจให้เสร็จนั้น มีหลักประกันอะไรให้เจ้าของสถานที่บ้าง จาเป็นจะต้องมีพยานที่เป็นฝ่าย
ปกครองหรือเจ้าหน้ าที่บ้านเมืองอื่นๆ เข้ามาร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วยหรือไม่ บางอย่างหากทา
เพียงฝ่ายเดียวเป็นการทางานที่ไม่มีการคานอานาจ และมาตรา 45 ระบุกรณีที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด ซึ่งอธิบดี
อาจจะกาหนดในเรื่องของการประกันสิทธิหรือมาตรฐานของการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสถานที่ เป็นการมองใน
มุมของเอกชน
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า เราต้องทาบันทึกและรายงานซึ่งต้องมีที่มาที่ไปและเหตุผล ซึ่งจะทา
อะไรโดยไม่มีเหตุผลหรือความเร่งด่วนไม่ได้
ผู้แทน …

๑๑
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ตามที่ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจง
อาจเขียนเพิ่มเติมไปถึงการขอความร่วมมือของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อที่จะให้เข้าไปทางานร่วมกับ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออันจะเป็นการคานอานาจกันและเพื่อให้ดูเหมาะสม
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่ามีอีกข้อหนึ่งที่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานในพื้นที่อยู่แล้ว
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในข้อ 6 จะเป็นแค่เรื่องของการแจ้งไม่ได้ระบุถึงการ
ขอความร่วมมือให้เข้ามาทางานร่วมกัน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่า ข้อ 3 เป็นเรื่องของการรอนสิ ทธิ และตาม (2) เป็นเรื่องเหตุจาเป็น
เร่งด่วนที่ให้ดาเนินการได้นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวแต่ไม่มีระบบที่กาหนดไว้ให้มารายงานอธิบดี ซึ่งเป็นการให้
อานาจเจ้าพนักงานมากเกินไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ระบบรายงานจะระบุไว้ในข้อ 8 หากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
รายงานไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรายงานมาที่กรมควบคุมโรค
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เข้าใจว่าเป็นการรายงานอีกแบบหนึ่ง แต่กรณีนี้เป็นการจาเป็นเร่งด่วน
จะต้องปฏิบัติให้เสร็จ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เป็นการให้อานาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเองว่าฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนหรือไม่
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่ว นไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าจาเป็นเร่งด่ว น
คืออะไร
ผู้แทนกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กล่ าวว่า ตามข้อ 8 เป็นกรณี ที่ดาเนินการเสร็จแล้ ว จึ ง
รายงาน ส่วนข้อ 3 (2) เป็นกรณีเร่งด่วน จะต้องมีฟังชั่นในการรายงานให้หน่วยงานทราบหรือไม่
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เรื่องการใช้อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เกี่ยวกับการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัตินี้ เคยได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะอิงกับหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ซึ่งจะรู้ว่าสิ่งไหนที่จะต้องทา เมื่อใด
ภายในระยะเวลาเท่าใด มีกรอบระยะเวลาในการทางานพอสมควร อันจะเป็นหลักที่อ้างอิงได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนที่
ระบุไว้ว่าฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน ก็เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานฯ ซึ่งต้องคานึงถึงบุคคลที่อยู่ ณ จุดตรวจ เพราะไม่
มีอะไรรองรับว่าแบบใดถือว่าเป็นเหตุจาเป็นเร่งด่วน
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่า ถ้าเขียนระบุว่าต้องรายงานผู้ บังคับบัญชาหรือระดับชั้นที่เหนือกว่า
จะเป็นการป้องกันตัวให้เจ้าพนักงานฯ ด้วย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ฟังชั่นของการควบคุมโรคจะเป็นเจ้าพนักงานฯอย่าง
เดียว แต่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการ
จังหวัด ควบคู่ไปด้วยกันกับเจ้าพนักงาน เพราะบางเรื่องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานสามารถทาเองได้ และบางอย่างก็
ทาเองไม่ได้ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล ก ไปดับเพลิงจาเป็นต้องมีการเข้าไปในอาคารสถานที่ ถ้ายินยอม เจ้า
พนักงานก็ทาได้เลย แต่ถ้าไม่ยินยอมเจ้าพนักงานต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลว่าเจ้าพนักงานจะเข้า
ไปและเจ้าของบ้านไม่ยินยอม โดยให้ท่านออกคาสั่งทางปกครอง ซึง่ เป็นการคานอานาจไม่ให้เจ้าพนักงานใช้อานาจ
โดยพลการจึงต้องให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า โรคติดต่อเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา ครม.หรือ สตช. มีการพิจารณากันอยู่ว่าการทางานถ้าจาเป็นเร่งด่วน ถ้าใช้องค์ประกอบคน
ภายใน …

๑๒
เยอะจากเร่งด่วนก็จะกลายเป็นไม่เร่งด่วน กฎหมายจึงได้กาหนดให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา
36 ซึ่งในหน่วยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุข
อีก 2 คน การเข้าไปในบ้านเพื่อสอบสวนโรคต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน และมาตรา 36 ได้เปิด ช่องไว้อีกว่าถ้าบริบท
ของพื้นทีใ่ ดมีความเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการฯ อาจจะตั้งเจ้าหน้าที่อื่น เช่น ฝ่ายปกครอง เข้ามาในหน่วยก็ได้ นอกจากนี้
ยังมีอนุบัญญัติเรื่องเกณฑ์การสอบสวนโรคที่กาหนดว่าต้องดาเนินการเสร็จเมื่อใด แล้วรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ อธิบดีกรมควบคมโรคจะเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจว่าจะยกระดับความ
รุนแรงของโรคหรือสั่งการอย่างไร ในส่วนนี้ก็จะมีกลไกระบุไว้ในมาตราอื่น
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่เป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ควรจะต้องมี
ระบบอะไรบ้างที่จะต้องรองรับไว้
นางสาวอั งคณา บริ สุทธิ์ กล่ าวว่ า ในประเด็น การเข้า ไปตามกฎหมายของกรมปศุสั ตว์ จ ะคล้ ายกั บ
กฎหมายฉบั บ นี้ คือ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทาการ ซึ่ง แต่ล ะสถานที่มีเวลาทาการ
แตกต่างกัน กรณีจาเป็นเร่งด่วน ด่านปศุสัตว์ก็จะเขียนคล้ายกันว่าถ้าได้เริ่มลงมือ ตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกก็ทา
ต่อไปได้จนเสร็จ ขอสอบถามผู้แทนกรมปศุสัตว์ว่ามีตัวอย่างใดเพื่อนามาปรับใช้สาหรับโรคติดต่อสู่คนหรือไม่
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กฎหมายของกรมปศุสัตว์กาหนดให้สารวัตรและสัตวแพทย์มีอานาจในการ
ดาเนิน การซึ่งอานาจของสั ตวแพทย์ จ ะใกล้ เคียงกับตารวจที่สามารถตรวจค้นได้ทุกกรณี อัน จะสอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา อี ก ทั้ ง ในกฎหมายฉบั บใหม่ ของกรมปศุ สั ตว์ มี ร ะบุ ไ ว้ ชั ด เจนว่ า
สั ต วแพทย์ ส ามารถค้ น หรื อ ตรวจสอบได้ 24 ชั่ ว โมง และเป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของสั ต วแพทย์ ที่ จ ะพิ จ ารณา
ความเหมาะสมในการจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ส่วนที่เพิ่มเติมจะคล้ายกับของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ผู้ที่จะมาเป็น
เจ้าพนักงานฯ หรือหน่วยปฏิบัติการฯ จะต้องผ่านหลักสูตรที่กรมกาหนดหรือรับรอง ซึ่งจะมีการออกหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ที่จะมาเป็นเจ้าพนักงานฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามว่า การใช้อานาจในการเข้าไปในอาคารสถานที่จะต้อง
เกิดขึ้นในภาวะใด เช่น ภาวะโรคระบาดหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนความเชื่อมโยงเรื่องการใช้อานาจในการเข้าไปในอาคาร กรณี
ตามมาตรา 34 การเข้าไปต้องเป็นกรณีทเี่ กิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ไม่ใช่ว่า จะมี
โรคติดต่ออะไรก็ได้ก็เข้าไปได้ เช่น โรคซิกา ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ถ้าในตาบล หรือสถานที่ใดมีการแพร่
จาก 1 เป็น 2 ก็จะประกาศเป็นโรคระบาด เมื่อนั้นจึงจะนามาเชื่อมกับมาตรา 45
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้เขียนขยายมาตรา
45 (2) ไว้พอสมควร ซึ่งในข้อ 3 เป็นกรณีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเจ้าพนักงานฯ
จึงจะเข้าไป เห็นด้วยกับความในข้อ 3 (1) เพราะกฎหมายแม่บทเขียนไว้ หากดาเนินการไม่เสร็จให้ดาเนินการต่อ
ให้เสร็จ แต่ข้อ 3 (2) ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายแม่บทให้ อานาจไว้ ซึ่งจะต่างกับมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา
36 ทีก่ ฎหมายแม่บทเขียนไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีที่เกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตราย เจ้าพนักงานฯ มีอานาจ
เข้าไปได้ แต่ต้องออกประกาศกระทรวงต่อไป และประกาศที่ออกนี้ควรอยู่ในเงื่อนไของค์ประกอบของมาตรา 45
(2) โดยเคร่ งครั ด เพราะเหตุจ าเป็ นเร่ งด่ว น มาตรา 45 (2) ไม่ได้เขียนให้ ทาแบบนั้น ซึ่งมีประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาต่อว่าเมื่อกฎหมายแม่บทไม่ได้เขียนไว้แล้ววจะโยงไปได้หรือไม่ เพราะเป็นการเขียนกรอบโดยทั่วไปของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่จะดาเนินการในสภาวะปกติ แต่กรณีไม่ปกติจะมีมาตราอื่น ให้ทาได้แต่ต้องมีการ
ผู้แทน …

๑๓
ออกประกาศอีกชั้ นหนึ่ง และมาตรา 45 (2) เขียนไว้แค่ให้ เจ้าพนักงานฯ เข้าไป แต่เหตุ สงสัยไม่มี เจ้าพนักงานฯ
จะเข้าไปได้หรือไม่ แม้จะแสดงบัตรก็ตาม ซึง่ อาจถูกโต้แย้งได้ ดังนั้น ถ้ากฎหมายแม่บทไม่เขียนไว้ก็ไม่ควรจะไปขยาย
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ กล่ า วว่ า ถึ ง แม้ จ ะมี เ หตุ ต ามมาตรา 34 เหตุ จ าเป็ น กรณี ห ากมี ผู้ ป่ ว ย
อยู่ในโรงงาน แล้วจะต้องเข้าไปเอาตัว แต่โรงงานปิดทาการแล้ว หากจะเข้าไปต้องใช้แค่มาตรา 34 หรือจะต้องโยง
เงื่อนไขจากมาตรามาตรา 45 ด้วยซึ่งจะต้องเขียนไว้ ในประกาศหรือไม่ ในกรณีที่ต้องเข้าไปนอกเหนือเวลาพระ
อาทิตย์ขั้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือนอกเหนือเวลาทาการของสถานที่ต้องโยงทั้งมาตรา 34 และ 45 หรือไม่ถ้าไม่ใช่
เวลาทาการพนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปได้ไหม
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในความเป็นจริงต้องให้อานาจเจ้าหน้าที่เข้าไป
เมื่อใดก็ได้ แต่วิธีการเข้าไปจะต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหลักเกณฑ์ในมาตรา 45 ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเข้าเวลา
08.30 - 16.30 น. โดยจะเข้าตอนไหนก็ได้ แต่วิธีการเข้าจะต้องยอมรับได้ทั้ งกั บผู้ ที่ได้รับผลกระทบและ
ผู้ใช้อานาจ ในส่วนกรณีจาเป็นเร่งด่วน เห็นว่าจะต้องเข้าไปดาเนินการทันที จะปล่อยเนิ่นช้าไม่ได้ ตรงนี้ก็น่าจะเป็น
สาระของมาตรา 45 (2)
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า การใช้อานาจของเจ้าพนักงานฯ ต้องระวังไม่ให้กระทบ
สิ ท ธิ ข องประชาชน กล่ า วคื อ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรา 45 (๒) หากเป็ น เวลาท าการก็ ส ามารถเข้ า ไปได้
แต่ ถ้ า เป็ น นอกเวลาท าการไม่ ส ามารถเข้ า ไปได้ แต่ จ ะเข้ า ไปอี ก ช่ ว งหนึ่ ง คื อ ช่ ว งเวลาพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตย์ตกได้เพียงเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบสิทธิ หากเป็นกรณียินยอมก็ใช้วิธีการชี้แจงให้เห็นถึงเหตุผล
ความจาเป็น ซึ่งประเด็นนี้ควรเขียนเพิ่มเติมเข้าไปให้ชัดเจน แต่ จะไปขยายอานาจไว้ในลูกบทเพื่อให้อานาจเจ้า
พนักงานฯ ไม่ได้
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มาตรา 45 (1) (2) เป็นกรณีการเข้า
ไปดาเนิ น การในช่ว งเวลาปกติ ซึ่ง กฎหมายฉบับ นี้ ค่อนข้ างยืดหยุ่น โดยให้ อานาจอธิบ ดีกาหนดหลั กเกณฑ์ไ ด้
ส่วนกรณีอื่น เช่น เกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิด โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ก็สามารถดาเนินการตามมาตรา
34 ได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า อาจจะต้องทาความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า ไม่ว่าเป็นกรณีเหตุสงสัยหรือ
เหตุ จ าเป็ น เร่ งด่ ว นตามมาตรา 34 มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ต้องมาโยงมาตรา 45 อี กหรื อไม่
หรือสามารถใช้แยกขาดจากกันได้เลยตามทีผ่ ู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าว
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อกฎหมายแม่บทกาหนดกรอบไว้
อย่างไร ลูกบทก็สามารถขยายได้เพียงรายละเอียดเท่านั้น
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับผู้แทนสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา 45 การเข้าไปในยานพาหนะ อาคาร สถานที่ ไม่ได้ กาหนดเงื่อนไขไว้ ถือว่าเป็นอานาจทั่วไปของ
เจ้าพนักงานฯ ที่จะเข้าไป ส่วนมาตรา 34 กาหนดว่าถ้าจะเข้าไปต้องมีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือมี
เหตุสงสัยว่าจะเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดจึงจะดาเนินการได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า รูปแบบของกฎหมายคือหากจะเข้าไปโดยอาศัยอานาจตาม
มาตรา 45 ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุว่ามีโรคติ ดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น จึงจะเข้าไปได้ ถ้าโดยปกติกฎหมายก็
ไม่ได้ให้อานาจในการเข้าไปหากยังไม่ได้กาหนดเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
ส่วนกรณี …

๑๔
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มีประเด็นตามมาตรา 34 (8) ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่
ฯ เข้าไปในสถานที่ยานพาหนะ อาคาร ที่มีเหตุสงสัยว่าจะเกิดโรคติดต่ออันตราย ซึ่งการเขียนไว้คนละมาตรา
อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เหตุผลที่เขียนแยกกันไว้เนื่องจากตามมาตรา 34 (8)
เป็นการกาหนดกรอบของการเข้าไปว่าจะต้องเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด จึงจะสามารถเข้าไปเฝ้าระวัง
และป้องกันควบคุมการแพร่ของโรคได้ ในส่วนอานาจในการป้องกันควบคุมโรคสามารถกระทาการได้หลายอย่าง
ในส่วนการเข้าไปในพื้นที่ของเอกชนอาจเกิดการกระทบสิทธิ จึงเขียนกรอบอานาจมาตรา 45 ไว้ในเรื่องของการใช้
อานาจ ซึ่งจะต้องเข้าไปในเวลาทาการปกติเพื่อไม่ให้มีการกระทบสิทธิของประชาชนเกินสมควร แต่ถ้าได้รับความ
ยินยอมแล้วย่อมดาเนินการได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าไป ฝ่ายเลขาฯ จะรับไปปรับในประเด็น
ของการที่ยินยอมและไม่ยินยอมให้ชัดขึ้นและกรณีของความจาเป็นเร่งด่วน กรอบในการใช้ความจาเป็นเร่งด่วนคือ
อะไร เพื่อมาเพิ่มไม่ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้ดุลยพินิจเกินสมควร และในประเด็นต่างๆ ที่ผู้แทนทุกท่าน
กล่าวมาทั้งหมดจะรับไปปรับ เช่น เรื่องกรอบอานาจที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางกล่าวมาว่ามีอะไรมาคานอานาจการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีตามข้อ 4 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมอบให้ใคร
ทาอะไรแทนต้องมอบเฉพาะทีเ่ จ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถทาเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในมาตรา 34 มาตรา 39
มาตรา 40 ซึ่งมอบเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
ข้อ 4 (1) ให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นกาจัดความติดโรคหรือทาลายสิ่งใดๆที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันคว รสงสัยว่ามี
เชื้ อ โรคติ ด ต่ อ หรื อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การสุ ข าภิ บ าลให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ การควบคุ ม และการป้ อ งกั น การแพร่
ของโรค ทั้งนี้ ผู้ได้รับคาสั่งต้องดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคาสั่งยกเลิก
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ข้อ 4 เป็นอานาจตามมาตรา 34 ซึ่งต้องออกเป็น
ประกาศกระทรวง จึงเห็นควรให้ตัดออก
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ชี้แ จงว่ า ในส่ ว นของข้ อ 4 ที่เพิ่ มขึ้ น มาเนื่ อ งจากที่ป ระชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเห็นว่าการเข้าไปของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะมอบให้คนอื่น จะต้องเขียนไว้ให้ชัด แต่
หากในที่ประชุมนี้เห็นว่าเป็นเนื้อหาของมาตรา 34 ไม่จาเป็นต้องเขียนไว้ในมาตรา 45 ก็เห็นชอบด้วยที่จะเอาไป
กาหนดไว้ในมาตรา ๓๔
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า อาจจะมีบางข้อของข้อ 4 ที่เอามาใส่ไว้ในประกาศนี้ได้
เพื่อให้เจ้าพนักงานฯ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ได้เห็นภาพ เช่น (4) การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และ (5) เข้าไปยานพาหนะใดได้บ้างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น และสามารถใช้อานาจตามประกาศนี้ ในกรณีไหนบ้าง
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว่า ตามข้อ 4 เรื่องการมอบอานาจ
ไม่สามารถมอบอานาจได้ แต่ การมอบอานาจมาตรา 34 สามารถทาได้ เพราะตามข้อ 4 เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจะกระทาการได้ต้องมีการแสดงบัตร แต่หากเป็นการมอบอานาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่มีบัตรและ
มีเพียงหนังสือมอบอานาจที่จะเข้าไปทาการตาม (1) (2) เป็นเรื่องของมาตรา 34 อีกทั้งกฎหมายไม่ได้กาหนดให้
เจ้าพนักงานฯ …

๑๕
เจ้าพนักงานฯ มอบอานาจได้ ในประเด็นนี้ต้องเป็นการดาเนินการเองแต่กรอบไม่ควรจะนาเนื้อหาของมาตรา 34
มาใช้มากนัก ควรเป็นเรื่องการดาเนินการทั่วไป หากจะมอบอานาจควรเป็นการมอบอานาจให้เจ้าพนักงานควบคุ ม
โรคติดต่อท่านอื่นที่มีบัตร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีตัวอย่างการระบาดของโรคซิกา เป็นเรื่องหลักเกณฑ์การ
เข้าไป และมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าไปพ่นเคมี กาจัดยุง ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อได้จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรทีก่ รมควบคุมโรคกาหนดหรือรับรอง โดยในปัจจุบันผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเข้าไปดาเนินการพ่นเอง จึงจะต้องมีการมอบให้เจ้าหน้าที่ เช่น รพ.สต.
เข้าไปดาเนินการ
ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าพนักงานฯ ให้บุคคลอานวยความสะดวกตามสมควรและเจ้าพนักงานฯ ต้องแสดงบัตรประจาตัวด้วย ฉะนั้น
การมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจที่ไม่มีบัตรก็ไม่สามารถทาได้ แต่หากจะใช้มาตรา 34 ก็เห็นด้วย เพราะวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเสนอรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเพิ่ม
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับทางผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ ที่ ได้รั บ มอบอานาจไม่ใช่ เจ้าพนักงานแต่ เป็น ผู้ ช่ว ยเหลื อเจ้ าพนั กงาน และแบบ
ในการมอบอานาจก็มองไม่ออกว่าจะทาอย่างไร ทางนิติวิธีของการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคือการแต่งตั้งเพื่อให้ มี
อานาจและเพื่อจะได้รับความคุ้มครองเป็นเอกสิทธิของการเป็นเจ้าพนักงานฯ เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องไปถึงผู้ช่วย
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ กล่ าวว่า ตามข้ อเสนอของผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านัก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคดติดต่อเพิ่ม สามารถกาหนดชั้น หรือระดับของผู้ที่จะเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้หรือไม่ เช่น การสั่งให้บุคคลมาแยกกัก ต้องเป็นระดับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดขึ้นไป แต่ถ้าเป็นการแก้ไขเรื่องสุขาภิบาลให้เป็ นเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ในประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อจะสามารถระบุเงื่อนไขไว้ในประกาศกระทรวงเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้หรือไม่
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า เห็นว่าน่าจะทาได้ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.
2558 ที่เขียนกาหนดเงื่อนไขว่าในตาแหน่งแต่ละระดับชั้นจะใช้อานาจได้เพียงใด
มติที่ประชุม
ข้อ 5 เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ ซึ่งบัญญัติว่าการเข้าไปในพาหนะ อาคารหรือสถานที่
ใดเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมในการป้องและควบคุมโรคติดต่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ผู้อยู่
ใต้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ก่ อ นเข้ า ไปในพาหนะ อาคารหรื อ สถานที่ ใ ดให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แสดงบั ต ร
เจ้ าพนักงานควบคุมโรคติตดต่อแสดงนา ตาแหน่ง และหน่วยงานต้นสั ง กัด พร้อมมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไป
ในพาหนะ อาคารหรื อสถานที่ให้ แก่ เจ้ าของผู้ ครอบครอง หรือผู้ แทนและให้ เจ้าของผู้ ครอบครองหรือ ผู้ แทน
ลงลายมือชื่อรับบทราบด้วย
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติการจะเป็นข้าราชการระดับ 5 และ 6 และเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าพนักงาน
ถ้าไปปฏิบัติการที่เป็นการรอนสิทธิ ประชาชนซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อานาจไว้ ต้องรายงานต่อนายกองค์การบริหาร
ผู้แทน …

๑๖
ส่วนตาบลซึ่งเป็นผู้อานายการที่มีอานาจในการสั่ งให้ดาเนินการใดๆ ได้ หากเข้าไปแล้วเจ้าบ้านไม่ยินยอมก็ แจ้ง
ผู้อานายการท้องถิ่นเพื่อออกคาสั่งทางปกครอง เมื่อมีคาสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดาเนินการทันที
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ของทางกรมปศุสัตว์ก็จะคล้ายกัน จะมอบอานาจให้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้ว
บางส่วน ซึ่งสามารถดาเนินการได้เลยโดยกรมปศุสัตว์ไม่จาเป็นต้องเข้าไปเอง
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า ในกฎหมายแม่บทมีกาหนดไว้ว่าหากไม่กระทาตามมาตรา 45
ก็จะมีบทลงโทษ ซึ่งหากไม่ยินยอมก็มีบทกาหนดโทษกาหนดไว้อยู่แล้ว
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในกรณีที่ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานฯ เข้าไปควรที่จะ
บันทึกไว้ว่าไม่ยินยอมให้เข้าไปดาเนินการ จะใช้วิธีแบบนี้ได้หรือไม่
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในการทางานจริงๆ ก็จะต้องเข้าไปเพื่อทางานให้ได้ จะ
เป็นไปได้หรือไม่ที่ จะประสานงานไปยังเจ้าของพื้นที่เพื่อให้มาใช้อานาจเหล่านี้ร่วมกับเจ้าพนักงานฯ ในกรณีที่
เจ้าของสถานทีไ่ ม่ยินยอมให้เข้าไปฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็จะสามารถช่วยในการดาเนินการได้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเห็นว่า โดยปกติถ้าไม่ใช่สาธารณภัย ก็ไม่สามารถใช้
กฎหมายของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ แต่ในลักษณะนี้เป็นภัยทั่วไป และต้องเป็นสหภัยเพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีอานาจและพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้โรคระบาดเป็นสหภัย ดังนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างที่
ท่านผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวไว้ แต่จะทาอย่างไรเมื่อเจ้าพนักงานฯ จะเข้าไปในตัวตึก
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคติดต่อไม่เปิดช่องให้ใช้อานาจในการบุกเข้าไป จะต้องมีอานาจอะไรที่จะเข้าไป ซึ่ง
การเข้าไปต้องใช้กลไกของกฎหมายอื่นร่วมด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ เสนอว่า เรื่องการขอความร่วมมือ โรคระบาดในมนุษย์เป็นหนึ่งในสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่แล้ว หากจะใช้ 2 กฎหมายร่วมกันก็ย่อมได้ และเสนอว่า
ให้นาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ ในเรื่องการแจ้งคาสั่งทางปกครอง ถ้าเขาไม่รับ หนังสือให้
วางหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคาสั่งแล้ว ดังนั้น ขอปรับตามที่ท่าน
ผู้แทนกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ คือให้เขียนเพิ่ มเข้าไปในกรณีที่ไม่ยินยอมอาจจะวางหรื อปิด
หนังสือบันทึกแสดงเหตุผลที่เราจะเข้าไปดาเนินการไว้ ณ สถานที่นั้นที่ชัดเจนเห็นได้ง่าย แล้วเจ้าพนักงานฯ เข้าไปได้เลย
จึงขอเรียนถามท่านอนุกรรมการทุกท่านว่าเห็นด้วยหรือไม่
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นว่า สามารถเข้าไปได้ ในบางกรณี เช่น ถ้าเป็นการ
ควบคุมอาคาร หากเป็นกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมก็ให้ปิดคาสั่งแล้วเข้าไปดาเนินการเลย
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง มีประเด็นคาถามว่า การที่จะเข้าไปแบบนี้สามารถทาได้หรือไม่
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ ความเห็ นว่า หากเป็นกรณีไม่ยินยอม
ก็ทาบันทึกไว้เหมือนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขียนไว้กรณีไม่ยินยอมให้ออกหมาย แต่มีเหตุจาเป็น
จะต้องบันทึกไว้แล้วดาเนินการต่อ กรณีไม่อานวยความสะดวกหรือขัดขวางก็เป็ นความผิดและบันทึกไว้ เช่น วัน
เวลานี้ไม่ยินยอมให้เข้าไปแต่มีเหตุจาเป็นจึงต้องเข้าไปและเจ้าพนักงานฯ ต้องใช้อานาจตามกฎหมายในการเข้าไป
เพื่อให้เจ้าพนักงานฯ ได้รู้ถึงอานาจเหมือนในข้อ ๓ (๒) ก่อนจะเข้าไปต้องแจ้งตามมาตรา ๔๕ วรรคท้ายให้เจ้าของ
ทราบด้วย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นกฎหมายที่มีความพิเศษ
อย่างยิ่งเพราะเป็นภัยที่กระทบกับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งต้องใช้เวลาระยะสั้นในการควบคุม จึงเป็นกฎหมายที่มีการ
ผู้แทน …

๑๗
ออกแบบเพื่อให้เจ้าพนักงานฯ มีอานาจค่อนข้างมาก แต่การใช้อานาจจะต้องอยู่ ภ ายใต้หลั กเกณฑ์ และมีที่มา
อ้างอิงได้ เจ้าพนักงานฯ จึงจะมีอานาจดาเนินการต่างๆ ได้
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กฎหมายนี้เป็นกฎหมายพิเศษ แต่ถ้าทาแล้วไปกระทบกับเจ้าของสถานที่
เจ้าของบ้าน และเจ้าพนักงานฯ ไม่มีอานาจทางกฎหมายเนื่องจากที่พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้เขียนรองรับไว้ ในเรื่อง
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฯ แต่ในข้อ ๖ กาหนดว่าต้องออกหมายค้น
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า ตอนร่างพระราชบัญญัตินี้ การออกหมายค้นไม่ได้
เขีย นไว้ และหลายพระราชบั ญญัติก็ไ ม่ได้เขี ยนไว้ แต่ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ
คานอานาจ หรือมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมด้วย
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ถ้าหากเจ้าของสถานที่ เจ้าของบ้าน ไม่ยินยอมให้เข้าไป ให้นาข้อ ๖ มาใช้
เพราะข้อ ๖ ก็เขียนรองรับอยู่แล้วว่าถ้าไม่ยินยอมให้ไปขอหมายค้น
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในข้อ ๕ ขอปรับแก้ตรง “เจ้าหน้าที่อื่นภายใต้...”
ออก เนื่องจากที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดข้อ 4 ออกไปแล้ว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในกรณีไม่ยินยอม มีวิธีดาเนินการ ๒ แบบ คือ แบบที่ 1 ทาบันทึก
เหตุ ผ ลไว้ แ ล้ ว ก็ เ ข้ า ไป และแบบที่ ๒ ปิ ด บั น ทึ ก เหตุ ผ ลหรื อ ปิ ด หนั ง สื อ ที่ จ ะเข้ า ไปไว้ ใ นสถานที่ นั้ น แล้ ว
เจ้าพนักงานฯ ก็เข้าไปดาเนินการได้
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ควรตัดคาว่า “ทีร่ โหฐานออก” ก็จะสามารถใช้ได้ทุกกรณี
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า สถานที่แต่ละที่มีระดับของการดูแลแตกต่างกัน เช่น
ในห้างสรรพสินค้า เป็นทั้งที่สาธารณะแต่ในบางส่วน เช่น ห้องเซิฟเวอร์ ห้องผู้จัดการ จะเป็นที่รโหฐาน ตอนนี้ก็
ออกแบบว่าถ้าเป็นที่รโหฐานจะต้องไปขอหมายศาล แต่ถ้าไม่ ใช่ที่รโหฐานก็เป็นการเข้าไปตามขั้นตอนปกติ ถ้าเกิด
โรคระบาดขึ้นหากจะรอการออกหมายค้นก็คงไม่ทันเพราะโรคแพร่กระจายไปแล้ว
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า เหตุผลของทุกท่านเห็นตรงกัน แต่ว่าโรคติดต่อแพร่ระบาดได้เร็ว
และกฎหมายต้องมีการรอนสิ ทธิอยู่ แล้ ว ถ้าไม่มีการรอนสิ ทธิก็ไม่ จาเป็นต้องออกกฎหมาย และการรอนสิ ทธิ
แบบไหนทีจ่ ะเหมาะสมเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า โรคติ ด ต่ อ เป็ น สิ่ ง ที่ แ พร่ เ ร็ ว
ถ้ายินยอมก็ดาเนินการโดยแสดงตนก่อน แต่ถ้าไม่ยินยอมหากมีตัวเจ้าของสถานที่ก็บันทึกไว้ แต่ถ้าหาตั วเจ้าของ
สถานที่ไม่ได้ก็ปิดแล้วเข้าไป โดยเขียนทั้ง ๒ วิธีโดยมีเงื่อนไขของแต่ละวิธี ส่วนกรณีการขอหมายค้น หมายศาล
เดี๋ยวนี้ศาลเปิดช่องให้ออกหมายด่วนได้ในวันนั้น และถ้าเป็นโรคระบาดด้วยก็คงจะไม่รอหมายจากศาล
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อของ
เจ้าพนักงานฯ ซึ่งตามมาตรา ๔๗ กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ถ้ า เป็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ อ าจจะเขี ย นเหมื อ นกฎหมายป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วคื อ ถ้ า เป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ไปตามสมควรและไม่ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขียนไว้ ว่าถ้าหากจะปิดหมายอย่างเดียวเมื่อถึงเวลา
ถูกฟ้องความรับผิดทางละเมิดจะเกิดขึ้นก็ไปแยกเป็นอีกส่วนไป
ผู้แทน …

๑๘
ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า ถ้ า เขาฟ้ อ งก็ ต้ อ งไปสู้ ค ดี
ตามกฎหมาย ถ้าเป็นกรณีที่เสียหายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายก็เปิดช่องให้ในเรื่องของค่าทดแทน
ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถามว่า กรณีการควบคุมโรคต้องอาศัยความรวดเร็ว จะสามารถแบ่งได้
หรื อไม่ ว่าโรคระดับ ไหนหรื อ โรคประเภทที่จะรอช้าไม่ไ ด้ ให้ เข้าไปดาเนินการได้ เลยโดยไม่ต้องขอหมายศาล
แต่ถ้าเป็นโรคระดับรองลงมาค่อยดาเนินการต่อไป
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า มีการแบ่งระดั บ แต่โรคมีจานวนค่อนข้างมาก และบางทีก็ไม่อาจ
ทราบได้ว่าวันข้างหน้าจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นอีก ดังนั้นกฎหมายจึงต้องมีการกาหนดเผื่อไว้ เมื่อไม่ได้เขียนไว้การเข้าไป
ก็จะลาบากในภายหลัง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่ าวว่า กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดโรคไว้ ๓ ประเภท คือ โรคติดต่อที่ต้อ ง
เฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย และโรคระบาด ในโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประกาศออกมาแล้วมี ๕๗ โรค โรคติดต่อ
อันตรายประกาศมาแล้ว ๑๒ โรค และโรคระบาด กล่าวคือ เป็นกรณีที่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีสถานการณ์รุนแรง
หรือกว้างขวางผิดปกติมากกว่าที่เคยเป็นมา อธิบดีก็สามารถประกาศให้เป็นโรคระบาดได้ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อไปพบหรื อสงสั ยว่าเกิด โรคขึ้นถึงจะเข้าไปใช้มาตรการตามกฎหมายนี้ได้ การที่ จะให้ แบ่งระดับโดยแยก
เป็นรายโรคซึ่งมีความซับซ้อนนั้นจึงเป็นไปได้ยากมาก และหลักเกณฑ์การสอบสวนโรคแต่ละรายโรคนั้นก็มีความ
แตกต่างและไม่เหมือนกัน
มติที่ประชุม
ข้อ ๕ (๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน เป็นผู้นาเจ้าพนักงาน
ควบคุ มโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ กล่ าวว่า ข้อ ๕ (๑) ที่ประชุมเห็ นตรงกั นว่า ควรเขียนเรื่องกรณีไม่ยินยอม
ให้ชัดขึ้น แต่จะต้องมีการปิดหมาย และบันทึกเหตุผลที่ไม่ให้เข้าไป เจ้าพนักงานฯ จึงจะเข้าไปดาเนินการได้
ข้อ ๕ (๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน เป็นผู้นาเจ้าพนักงาน
ควบคุ มโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ
มติที่ประชุม
ข้อ ๕ (๓) ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอ
ไว้เป็นหลักฐานได้ โดยในภาพถ่ายหรือวีดีโอให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน
ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายหรือวีดีโอด้วย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า คาว่า”วีดีโอ” ใช้ทับศัพท์ได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ขอรับไปปรับเป็น “ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว”
มติที่ประชุม
ข้อ ๕ (๔) ถ้ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลจะเคลื่อนย้ายสิ่งต้องสงสัยว่าได้เกิดหรือติดเชื้อโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดออกจากพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้บุคคลนั้นหยุด
เคลื่อนย้ายสิ่งที่ต้องสงสัยดังกล่าวได้
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในส่วนของกรมปศุสัตว์ สามารถใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบการย้าย
สิ่งต้องสงสัยว่าได้เกิดหรือติดเชื้อโรคได้ โดยสั่งให้ห้ามเคลื่อนย้ายหรือให้ดาเนินการตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
ผู้แทน …

๑๙
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในบริบทคาว่า “สั่ง” อาจจะเป็นทั้ง
สั่งทางวาจา และสั่งเป็นหนังสือ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในข้อ ๕ (๔) เป็นเรื่องเนื้อหาที่ควรจะไปอยู่ในมาตรา ๓๔ เพราะไม่ใช่
เรื่องของการเข้าไปในสถานที่ข้อนี้ต้องเข้าข่ายการตรวจสอบการควบคุมที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เห็นควรตัด
ออกไปอยู่มาตรา ๓๔ หรือคงไว้ตรงนี้ หรือควรจะกาหนดเหมือนทางกรมปศุสัตว์คือให้มีบันทึกสั่งขึ้นมาเพื่อสั่งกัก
ของ ห้ามเคลื่อนย้าย ขอเรียนถามความเห็นผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องข้อ ๕ (๔) เอาไปเขียนไว้ในลาดับรองของ
มาตรา ๓๔ น่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่งตรงนี้จะพูดถึงเรื่องของการเข้าไปธรรมดา และมาตรา ๓๔ ไม่จาเป็นต้องออก
แค่ฉบับเดียว เอาเฉพาะเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ใช้งานได้ก่อนก็ได้ เพราะมาตรา ๓๔ มีหลายเรื่อง และก็เป็นประกาศของ
รัฐมนตรีซึ่งอยู่ในกระทรวง จึงไม่ได้ใช้เวลามากนัก
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ เป็นกรณีเรื่องใดก็เขียนเฉพาะเรื่องนั้นไว้ในประกาศหรือในระเบียบ ซึ่งจะทาให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานฯ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ ๕ (๕) ในระหว่างการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องพยายามดาเนินการมิให้ทรัพย์สินในสถานที่ดังกล่าวสูญหาย เสียหาย ชารุด หรือ
กระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ควรใช้คาว่า “ระมัดระวัง” จะดีกว่า
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า เสนอให้เปลี่ยนจาก “พยายาม” เป็นระมัดระวัง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ อ่านว่า ข้อ ๖ การเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดอันเป็นที่รโหฐาน ให้
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แจ้ ง พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจที่ มี เ ขตอ านาจเหนื อ ท้ อ งที่ ร โหฐานนั้ น
เพื่ อ ร้ อ งขอต่ อ ศาลที่ มี เ ขตอานาจเหนื อ ท้ อ งที่ ร โหฐานนั้ น ให้ อ อกหมายค้ น ทั้ ง นี้ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการค้ น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การเข้าไปในที่รโหฐานต้องขอหมายศาลก่อน บางที
หากเข้าไปแล้วลืมขอหมายก็จะกลายเป็นเวลาเนิ่นเลยไปที่จะไปขอศาลได้ มีวิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะทาให้ได้หมาย
ศาลมาให้กับเจ้าพนักงานที่อยู่หน้างานได้ จะใช้วิธีการขอหมายที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า จะต้องใช้เวลาในการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ของเราเอง ในวิธีการขอหมาย
ค้นจากศาลว่าใครต้องทาอะไรอย่างไร แต่สรุปเป็นแนวทางตรงกันว่า หากเข้าไปในที่รโหฐานจะต้องไปขอหมายค้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ ๗ เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินการให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทา
บั น ทึ ก การตรวจสอบและควบคุ ม การเข้ า ไปในพาหนะ อาคาร หรื อ สถานที่ และอ่ า นให้ เ จ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนฟังพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ อธิบายว่า กรณีข้อ ๗ เป็นประเด็นเดียวกันกับกรณีให้ลงลายมือชื่อยินยอม ซึ่ง
จะคล้ายกันกับเรื่องการเข้าไป โดยเขียนบันทึกไว้ว่าผู้ครอบครอง เจ้าของ หรือผู้แทนไม่ยินยอมต้องลงลายมือชื่อ ทาง
ฝ่ายเลขาจะไปเพิ่มในส่วนนี้ให้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ซึ่งรับผิดชอบการเข้าไปใน
พาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ รายงานการดาเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในกรณีดาเนินการใน

ให้คณะกรรมการ …

๒๐
เขตจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในกรณีดาเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ที่เข้าไปดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี รายงาน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้กรมควบคุมโรคทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แบบในการรายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า ๔๘ ชั่ ว โมง คื อ ค าในกฎหมายหรื อ ไม่ หรื อ
ว่ากาหนดขึ้นมาเอง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในเรื่องระยะเวลา พระราชบัญญัติโรคติดต่อไม่ได้กาหนดไว้ จึงได้นา
กฎหมายอื่นมาอ้างอิง เพราะเวลาการนับวิธีการนับเวลาอาจจะไม่เหมือนกัน เช่น การนับวันจะนับไม่ได้เพราะเวลา
เสร็จสิ้นไม่ตรงกันจึงต้องเอาชั่วโมงมานับแทน
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ กล่ าวว่า ข้อ 9 บันทึกเหตุผ ลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
ต้องทาขึ้นให้ปรากฏข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน โดยมี
รายการดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
(2) ชื่อและตาแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่ง
เป็นผู้บันทึก
(3) เหตุผลที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องเข้าไปใน
พาหนะ อาคารหรือสถานที่
(4) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็น
ผู้ทาบันทึกและเจ้าของ ผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ และผู้แทน พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า คาว่า “ผู้ดาเนินการแทน” เมื่อกาหนดว่าจะเพิ่ม
จานวนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้ที่มาช่วยจะไม่ใช่คนที่ได้รับมอบอานาจ คนที่จะเข้ามาช่วยได้อีกกลุ่มตาม
มาตรา 34 วรรคแรก คือผู้ที่ได้รับคาสั่งเป็นหนังสือให้มาดาเนินการ ซึ่งควรจะปรับให้สอดคล้องกัน โดยควรตัดคาว่า
“ผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” ออก และขอย้อนกลับไปที่ข้อ 7 กรณีที่เป็นอาคารร้ างไม่มี
เจ้าของก็ควรให้มีการบันทึกไว้ด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ 10 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ต้องทาขึ้นให้ปรากฏข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน
และมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ และเวลาเสร็จสิ้น ซึ่ งการเข้าไปใน
พาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น
(๒) ชื่ อ และต าแหน่ ง ของเจ้ าพนั กงานควบคุม โรคติ ดต่ อ หรือ ผู้ ดาเนิน การแทนเจ้ าพนั ก งานควบคุ ม
โรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทาบันทึก
(๓) ผลการตรวจสอบหรื อ การด าเนิ น การซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ ด าเนิ น การแทน
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ พร้อมความเห็นของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหรือผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือ
สถานที่นั้น
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(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่ง
เป็นผู้ทาบันทึก และเจ้าของ ผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ขอเสนอให้ตัดคาว่า “ผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนักงาน
ผู้แทน …
ควบคุมโรคติดต่อ” ออก แล้วเปลี่ยนเป็น “ผู้ได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก กล่าวว่า ให้ศูนย์กฎหมายไปดาเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศตามความเห็น
ต่างๆ ทีท่ ปี่ ระชุมเสนอ
3.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทนของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่ง พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริ สุ ทธิ์ กล่ า วว่า สาระส าคัญ ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ว ยการชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อละเลยไม่ดาเนิน การตามคาสั่ ง พ.ศ. .... มีที่มาจากมาตรา 44 ที่ระบุว่ากรณีที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อได้มีคาสั่งให้ผู้ใดดาเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ เช่น ตามมาตรา 34 ซึ่งเป็นการสั่งให้ดาเนินการเกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลแล้วผู้รับคาสั่งละเลยไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด ให้เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าไปจัดการแทนได้ และกรณีที่เข้าไปจัดการแทนแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ผู้ที่
ได้รับคาสั่งแล้วละเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น เป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นหลักการตามที่
กาหนดในมาตรา 44 จึงขอเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาถึงชื่อของระเบียบดังกล่าวให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า คาว่า ละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่งไม่ได้สื่อ
ว่าเป็นคาสั่งประเภทใดที่จะต้องชดใช้เงินให้กับทางราชการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ เสนอว่า ถ้าเช่นนั้นขอให้พิจารณาเรื่องเนื้อหาก่อน หากเข้าใจในเนื้อหาแล้ว
จึงกลับมาพิจารณาในเรื่องของชื่อระเบียบอีกครั้งหนึ่ง เริ่มพิ จารณาเนื้อหาในเรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การชดใช้ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ น การแทนของเจ้า พนัก งานควบคุ มโรคติ ดต่ อ ในกรณี ที่เจ้ าพนัก งานควบคุ ม
โรคติดต่อได้ออกคาสั่งให้ผู้ใดดาเนินการตามมาตรา 34 (3) (4) หรือ (5) มาตรา 38 มาตรา 39 (4) หรือมาตรา
40 (1) (2) หรื อ (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 แล้ ว ผู้ นั้ น ละเลยไม่ ด าเนิ น การ
ตามค าสั่ ง โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับ มาตรา 44 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ โ รคติ ด ต่ อ
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทน
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลย ไม่ดาเนินการ
ตามคาสั่ง พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ช่องทางเข้าออก” หมายความว่า ช่องทางหรือสถานที่ใดๆ ที่ใช้สาหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศของ
ผู้เดินทาง พาหนะ และสิ่งของต่างๆ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการดังกล่าว
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เห็นว่าคานิยามตรงกันในพระราชบัญญัติ หากตรงกันไม่
ต้องกาหนดขึ้น
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ กล่ าวว่า (มติที่ประชุม) จะดาเนินการตัดคานิยามดังกล่ าวออก แล้ ว ให้ ใช้
คานิยามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคาสั่งให้ผู้ใด
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แล้วผู้นั้นละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่งในเวลา
ที่ ก าหนด เป็ น เหตุ ใ ห้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ต้ อ งด าเนิ น การแทน หากการด าเนิ น การแทนดั ง กล่ า ว
ที่กาหนด …
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจานวนที่จ่ายจริง
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ ใครเป็นผู้กาหนด
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ กล่ า วว่ า การเข้ า ไปในแหล่ ง รั ง โรคจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น เช่ น ค่ า น้ ายา
ทาความสะอาดหรือสารเคมี ซึ่งจะอิงตามที่ราชการได้จัดสรรซื้อมา ซึ่งยังคงเป็นประเด็นในเรื่องราคาของสินค้าที่
ไม่แน่นอน ในร่างฉบับนี้จึงใช้วิธีการกาหนดราคาโดยอิงจากจานวนที่จ่ายจริงในครั้งนั้นๆ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่ าวว่า ในกรณีที่กาหนดค่าใช้จ่ายที่แ น่นอนไม่ได้ อาจใช้
วิ ธี ก ารก าหนดราคาโดยการตั้ ง คณะกรรมการที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค คลหลายฝ่ า ยที่ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา ซึ่ ง ใน
คณะกรรมการนั้น อาจมีภาคเอกชนเข้ามาเป็น กรรมการ รวมถึง ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ เพื่อ ให้ร่วมกันประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในแต่ละครั้งว่าควรจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
ผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ เสนอว่ า ในกรณี ที่ มี ก ารท าลายจะมี เ จ้ า พนั ก งานปศุ สั ต ว์ แ ละเจ้ า พนั ก งาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น คณะกรรมการร่ ว ม เช่ น หากจะท าลายสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะน าโรค ก็ จ ะให้ ค ณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวประเมินจากราคาตลาด ณ ท้องถิ่นนั้นๆ และใช้ราคาประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดในการที่
จะชดใช้ให้ผู้เสียหาย
ผู้ แ ทนส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
มีกฎกระทรวงกาหนดราคา หลักเกณฑ์และวิธีการในการชดใช้ค่าเสียหาย สาหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ
ปราบภยันตรายจากการปราบสาธารณภัย เช่น กรณีที่ต้องไปดับเพลิงในชุมชนแออัดแล้วมีความจาเป็นต้องพัง
ก าแพงบ้ า นหลั ง อื่ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ เพื่ อ เข้ า ไปดั บ เพลิ ง ที่ บ้ า นหลั ง อื่ น ก็ จ ะต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หาย
ให้เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ซึ่ งมีกาหนดไว้ในกฎกระทรวง แต่จะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินความ
เสียหาย ซึ่งในส่วนของ กทม.และต่างจังหวัด จะแยกคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ขอสอบถามผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า
รูปแบบของคณะกรรมการประกอบไปด้วยใครบ้าง
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า คณะกรรมการของกรุงเทพมหานครกาหนดไม่
น้ อ ยกว่ า 5 คน โดยแต่ ง ตั้ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นเขตของ กทม. ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
ที่เสียหายนั้นตั้งอยู่ และให้ข้าราชการสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหรือข้าราชการกรุงเทพฯ
แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งของ กทม. จะเป็นส านักงานคณะกรรมการป้องกันสาธารณภัย
เลขานุ ก ารเป็ น คนในหน่ ว ยงานที่ เป็ น ผู้ ออกปฏิบัติ ง านจริง ส่ ว นคณะกรรมการอีก 4 ท่านจะเป็นข้า ราชการ
ในเขตพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมประเมินความเสียหายหรือผู้มีวิชาชีพเฉพาะ
เช่น วิศวกรในพื้นที่ มาประเมินความเสียหาย
ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ กล่ า วว่ า กรณี ข องการเข้ า ไปควบคุ ม โรคเป็ น กรณี ที่ เ ร่ ง ด่ ว น การตั้ ง
คณะกรรมการอาจเป็ น ไปได้ ย าก ซึ่งควรที่จ ะพิจารณาวางกติกาในการจ่ายค่าเสี ย หายของเจ้า พนักงานด้ว ย
ซึ่ง หากเจ้ า พนั ก งานเป็ น ผู้ ส ารองจ่ ายก่ อ น ก็จ ะต้ อ งได้รั บ การตรวจสอบจากกรมด้ ว ยว่ า ได้ จ่ า ยตามระเบี ย บ
ควรจะดูถึงกระบวนการก่อนที่จะไปเรียกร้องให้รับผิด
ผู้แทนกรมปศุสัต ว์ ให้ ความเห็ นว่า ในกรณีของการทาลายซากสั ตว์ จะต้องมีคาสั่ งศาลออกมาก่อ น
จึงจะดาเนินการได้ หากดาเนินการไปโดยไม่มีคาสั่งของศาลก็อาจเกิดปัญหาได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของรูปแบบและข้อเท็จจริงที่
จะเกิ ด ขึ้ น และจะน ากลั บ มาพิ จ ารณาใหม่ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขาจะรั บ ไปพิ จ ารณาปรั บ เนื้ อ หาและ
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ส่งให้ผู้แทนแต่ละท่านพิจารณาก่อนที่จะนากลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง โดยรูปแบบตามกฎหมายจะแบ่งออกเป็น
4 กรณี คือ กรณีที่ 1 กรณีที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นตามมาตรา 48 ซึ่งทาง
ราชการจะต้องชดใช้ให้ ตามความจ าเป็ น ซึ่ง เป็น หลั กการที่กาหนดไว้ตามมาตราดังกล่าว จึง จาเป็นต้องออก
กฎหมายลูกและนามาพูดคุยกันอีกครั้ง
กรณีที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งให้ดาเนินการใด ตามมาตรา 34 เฉพาะ (3) (4) (5) แล้ว ผู้รับคาสั่ง
ละเลยไม่ดาเนินการ ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจานวนที่จ่ายจริง
กรณีที่ 3 คือ กรณีที่เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะพาผู้เดินทางมาซึ่งเป็นผู้ติดโรค และพาโรคเข้า
มาในประเทศ หากเกิดค่าใช้จ่ายเช่น ค่ายา ค่าเลี้ยงดู เจ้าของยานพาหนะนั้นจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
กรณีที่ 4 ผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศด้วยตนเองแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น โดนกักตัว 14 วันแล้ว
เกิดค่าสาธารณูปโภคเกิดขึ้น ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากเป็นผู้พาโรคเข้ามาในประเทศ อัน
เป็นหลักการของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งในประเด็นที่ได้พิจารณาอยู่ คือ กรณีที่เจ้าพนักงานออกคาสั่งให้ผู้อื่นทาแล้วไม่
ยอมดาเนินการ ซึ่งก็มีเงื่อนไขหลายประการตามที่คณะอนุกรรมการแต่ละท่านให้ความเห็น ในเรื่องของการคิด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางราชการได้สารองจ่ายไป หากจะเรียกเก็บจากผู้เสียหายในภายหลังก็จะเป็นการยาก ดังนั้น
ฝ่ายเลขาจะรับไปพิจารณาและนากลับมาพูดคุยในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม
มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขร่างอนุบัญญัติตามที่อนุกรรมการเสนอ และนาร่างอนุบัญญัติเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุม ครั้ งถั ดไป เมื่ อได้ก าหนดการที่ แน่ นอนแล้ ว ฝ่ า ยเลขานุ การคณะกรรมการฯ จะแจ้ง ให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น
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