รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 1๓.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. พันตารวจเอกหญิงพันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 5)
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
4. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
5. นายวัชร รักขิตตธรรม
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
6. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
7. นายพิสิษฐ์ วงศ์เชียรธนา
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นายปัญญา ใบทอง
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. นายชานาญ ม่วงแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
10. นางอนงนาฎ มโนภิรมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
11. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
12. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รายชื่อ …

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร้อยตารวจโทพิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย
2. นางสาวลักษณา มาสังข์
3. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
4. นางสาวกษมน รัตนพันธ์
5. นางสาวจินตนา บุตรชน
6. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
7. นายโกสินทร์ แสงแก้ว
8. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
9. นางสาวศิริพร กวินธัญสิริ
10. นางสาวจันทร์จิรา ทวีโคตร
11. นายประพันธ์ ชูชะรา

รองสารวัตรกลุ่มงานกฎหมายและวินัย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2559
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ ขอให้ ที่ประชุมรั บรองรายงานการประชุม และหากมีข้อแก้ไขประการใด
สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 17
จากเดิม “ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” เปลี่ยนเป็น “ผู้แทนกรมปศุสัตว์” ซึ่งเป็นผู้เสนอความเห็น
ในที่ประชุมดังกล่าว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ฝ่ายเลขาฯ จะรับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอของผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 …

๓
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือ
สถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับแก้ร่างประกาศฯ
ตามมติที่ประชุม ซึ่งผู้บริหารของกรมควบคุมโรคได้มอบให้ฝ่ายเลขาฯ ไปปรึกษาสานักระบาดวิทยา และสานัก
โรคติดต่อทั่วไปว่าที่ผ่านมากรมควบคุมโรคเคยมีกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องเข้าไป
ค้นในที่รโหฐานหรือไม่ เพื่อจะได้ พิจารณาความเร่งด่วนว่าต้องออกแบบกฎหมายที่ก่อนเข้าตรวจค้นจะต้องขอ
หมายค้นก่อนหรือเข้าตรวจค้นได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายค้น ซึ่งผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความ
อนุเคราะห์ส่งตัวอย่างกฎหมายหลายฉบับมาให้ฝ่ายเลขาฯ ดูประกอบกัน โดยมีทั้งสองแบบคือแบบที่ต้องขอหมายค้น
และแบบที่ไม่ต้องขอหมายค้น เช่น กฎหมายของกรมประมง และกฎหมายกสทช. ที่สามารถเข้าไปตรวจค้นได้เลย
โดยไม่ต้องมีหมายค้น ส่วนกฎหมายของกรมปศุสัตว์กาหนดให้ต้องมีหมายค้นก่อนจึงจะเข้าตรวจค้นได้ เช่น การยึด
อายัดอาหารสัตว์ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด ฝ่ายเลขาฯ จะนาเรียนให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความ
เสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงถึงหลักการและกระบวนการนาเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ดังนี้
1. ที่มา
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า “ในการดาเนินการของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบั ญญั ตินี้ หากเกิ ดความเสี ย หายแก่บุคคลหรือทรัพย์ สิ นของบุคคลใดจากการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรค ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจาเป็น
การชดเชยความเสี ย หายตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง”
1.1 ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการ
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยได้วางหลักการของร่าง
กฎกระทรวงฯ ดังนี้
เมื่อเกิดความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการดาเนินการเฝ้าระวัง/การ
ป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ดาเนินการดังนี้
1.๑.1 ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ในเขตจั ง หวั ด ให้ ผู้ เ สี ย หายยื่ น ค าขอรั บ ค่ า ชดเชยความเสี ย หายต่ อ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
1.1.2 ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้เสียหายยื่นคาขอรับค่าชดเชยความเสียหายต่อ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
1.๑.๓ ความเสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายจังหวัด หรือต่อเนื่องกันระหว่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้เสียหายยื่นคาขอรับค่าชดเชยความเสียหายต่อกรมควบคุมโรค
1.๑.4 กรณี …

๔
1.๑.๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคาขอ และกรณีมีเหตุ
จาเป็นขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกาหนด
1.๑.๕ กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ วไม่ เกิ นหนึ่งแสนบาท
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
1.๑.๖ กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ วเกิ นกว่ าหนึ่ งแสนบาท
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
1.2 ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๙
2. ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรคได้นาเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อลงนามเสนอไปยั งคณะรัฐมนตรี แต่ทางกลุ่มกฎหมาย ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขได้ ปรับแก้ไขร่างกฎ
กระทรวงฯ และส่งกลับมาให้กรมควบคุมโรคแก้ไข อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงได้สั่งการให้นาร่างกฎกระทรวงฯ เข้าที่
ประชุมคณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมายเพื่อพิ จารณาและให้ ความเห็ นชอบก่อนที่ จะนาเสนอรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1. ชื่อร่างกฎกระทรวง
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า การที่กลุ่มกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณา
ตรวจสอบร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้แล้วเห็นควรให้ตัดคาว่า “โรคติดต่อ” ออกจากชื่อร่างกฎกระทรวงฯ เพราะใน
มาตรา 48 ใช้ คาว่า “ควบคุมโรค” เท่านั้นใช่หรือไม่ และในพระราชบัญญัติฉบับนี้มี โรคติดต่อหลายประเภท
จึงเกรงว่าชื่อจะไม่ครอบคลุมไปถึงโรคติดต่อประเภทอื่นๆ ด้วย จึงขอเสนอให้ตัดคาว่า “ติดต่อ” ออก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ รวมค่าชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
โรคติดต่อทุกประเภทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด โรคติดต่ออันตราย
ซึง่ โรคระบาดก็คือโรคติดต่อ เพียงแต่โรคระบาดเป็นโรคติดต่อที่แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง หรือมี
ภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา เราจึงประกาศให้โรคติดต่อนั้นเป็นโรคระบาด อย่างไรก็ดีเพื่อให้
เกิดความชัดเจนจึงขอให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าดูในบทนิยามตามมาตรา ๔ จะเห็นว่ามีคาว่า
“โรคติดต่อ” ปรากฏอยู่ในคานิยามของโรคติดต่อแต่ละประเภทอยู่แล้ว
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า มาตรา 48 ไม่ได้ใช้คาว่า “โรคติดต่อ” แต่ใช้คาว่า “การเฝ้าระวัง ป้องกัน
หรื อควบคุมโรค” เท่านั้ น และชื่อ กฎกระทรวงควรเป็นชื่อที่สั้ น กระชับ เข้าใจง่าย และขอเสนอให้ ตัดคาว่ า
“ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข” ออก หากเกรงว่าชื่อจะไม่ครอบคลุมโรคอื่น ๆ อาจเพิ่มในตอนท้ายของ
ชื่อกฎกระทรวงด้วยข้อความว่า “ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘” และขอถามความเห็นของผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ามีความเห็นต่อกรณีอย่างไร
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่า การที่ผู้ ตรวจร่างฯ ตัดคาว่า
“โรคติดต่อ” ออก เป็นเพราะต้องการยึดหลักตามทีม่ าตรา ๔๘ บัญญัติไว้เป็นหลัก เพื่อให้ถ้อยคาที่ใช้ไม่เกินไปกว่า
ที่กฎหมายแม่บทให้อานาจไว้
ผู้แทน …

๕
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เนื่องจากกรมควบคุมโรคมีภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินการควบคุมโรค
หลายประเภท เช่น โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หากใช้คาว่า “การควบคุมโรค”
โดยไม่ระบุว่าเป็น “โรคติดต่อ” อาจทาให้เกิดความไม่ชัดเจนได้ จึงขอเสนอให้เพิ่มคาว่า “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
โรคระบาด โรคติดต่ออันตราย” ในตอนท้ายของชื่อร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ถ้าดูตามมาตรา ๕ เป็นการให้อานาจแก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในการควบคุมโรค ถ้าต้องการจะสื่อถึงถ้อยคาก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อก็คงต้องควบคุมเฉพาะโรคติดต่อเท่านั้น คงไม่ไปปฏิบัติงานควบคุมโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคติดต่อด้วย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในชั้นของการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สาเหตุที่ไม่ได้
ใช้คาว่า “โรคติดต่อ” ในมาตรา ๔๘ เพราะต้องการให้ถ้อยคากระชับ จึงเขียนเพียงคาว่า “ควบคุมโรค” เท่านั้น
แต่เจตนารมณ์ที่แท้จริงของมาตรานี้ คือ การควบคุมโรคติดต่อ อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้อง
พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งและเห็นควรให้ตัดคาว่า “ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข” และคาว่า
“อันเกิด” ออก
มติที่ประชุม ให้เปลี่ยนชื่อกฎกระทรวงเป็น “กฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย
จากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....”
2. บทอาศัยอานาจ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้เพิ่มจาก “มาตรา ๕” เป็น “มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง”
มติที่ประชุม ให้แก้ไขจาก “มาตรา ๕” เป็น “มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง”
3. ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ นิยามคาว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่
ร่างกายหรือทรัพย์สินจากการดาเนินการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ถ้าผู้เสียหาย หมายความว่า “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน...” กรณีนี้อาจจะไม่คลุมถึงกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยแล้วถูกกักตัวเพราะถูกสงสัย
ว่าเป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคติ ดต่ ออัน ตรายแล้ ว เรากัก ตัว บุ คคลดั งกล่ า วไว้ และทาให้ เขาไม่ส ามารถขึ้น เครื่อ งบิ นได้ทั น
กาหนดเวลาทาให้เกิดความเสียหายขึ้น กรณีเช่นนี้เขาอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า มาตรา ๔๘ เป็นเรื่องค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายที่มุ่งคุ้มครองไปที่
ตัวบุคคล และเมื่อดูทั้ง ๖๐ มาตราประกอบกันจะพบว่ามีหลายมาตราที่ผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยต้อง
เป็นผู้รั บผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือกรณีที่เจ้าของพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะ เช่น เจ้าของเครื่องบิน
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางที่มากับยานพาหนะนั้น ซึ่งในชั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในชั้นพิจารณา
ของกฤษฎีกา หรือในชั้นพิจารณาของสนช. ต่างก็เห็น ตรงกันว่าเจ้าของพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ที่พา
ผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยเข้ ามาในประเทศเอง ฉะนั้นจึงเป็นผู้ มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายด้วย
ตัวอย่างเช่น มาตรา ๔๑ วางหลักไว้ว่า “ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สั งเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนออก
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล” หรือ มาตรา ๔๒ วางหลักไว้ว่า “กรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนาโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค …

๖
ภูมิคุ้มกันโรค”กรณีจึงเป็นที่มาของการพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าชดเชยว่าถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น
ในวงกว้าง ทางราชการควรจะชดเชยให้ผู้เสียหายเพียงใด กรณีใดบ้าง เช่น มีผู้เสียหายเป็นจานวน ๑,๐๐๐ คน
หรือ ๑๐,๐๐๐ คน รัฐคงไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นได้ จึงเป็นที่มาว่าเราจาเป็นต้องตีกรอบว่าค่าเสียหาย
ควรให้ เฉพาะกรณีที่เกิด แก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย เช่น ชดเชยเฉพาะการได้รับวัคซีน หรือค่ายา
ที่จาเป็น หรือการจัดการแหล่งรังโรค การรื้อโรงเรือนเลี้ยงไก่ เราควรชดเชยเฉพาะกรณีการทาลายแหล่งรังโรค
เป็นต้น ส่วนอื่นก็ยังเป็นประเด็นปัญหากันอยู่ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ได้มีการหารือ
ประเด็นนี้ และได้มีมติเห็น ชอบในหลักการว่า จะจ่ายค่าชดเชยเฉพาะกรณีที่เกิดความเสี ยหายแก่ร่างกายหรือ
ทรัพย์สินซึ่งคานวณเป็นเงินได้โดยชัดเจน ส่วนรายละเอียดค่าเสียหายอื่นๆ เห็น ควรนาเข้าสู่การพิจารณาในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นอย่างละเอียดและ
รอบด้านอีกครั้งหนึ่ง
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า มาตรา ๔๘ กาหนดให้รัฐจะต้องจ่ายค่าทดแทนความ
เสียหายที่เกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน และคาว่า “บุคคล” มีความหมายที่กว้างมาก ซึ่ง รวมถึงชีวิต สุขภาพอนามัย
สิทธิในการเดินทาง และสิทธิในการประกอบอาชีพด้วย จึงต้องพิจารณากฎหมายว่าให้จ่ายค่าทดแทนในกรณีใด
ได้บ้าง หากกาหนดเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดแก่ ร่างกายหรือทรัพย์สิน จะเพียงพอแก่การเยียวยาหรือไม่
และขอสอบถามกรมบัญชีกลางว่ามีกฎหมายที่สามารถนามาเทียบเคียงกับกรณี นี้หรือไม่ ส่วนพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะชดเชยให้เฉพาะกรณีที่
ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ชดเชยไปถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่สิทธิเสรีภาพของบุคคล
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในส่วนกฎหมายของกรมบัญชีกลางจะคุ้มครองตัวบุคคลเป็นหลัก แต่ก็
ไม่ได้ตีความไปไกลถึงสิทธิเสรี ภาพของบุคคลด้วย และกรมบัญชีกลางยังไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองไปถึงสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนของสิทธิเสรีภาพของบุคคล การคานวณค่าชดเชยทาได้ยากมาก
เพราะมูลค่าทางธุรกิจของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น นักธุรกิจที่ทาธุรกิจมูลค่าสูง ค่าเสียเวลาใน ๑ วันอาจเสียหาย
เป็นจานวนหลายล้านบาท แต่อีกคนอาจไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ ซึ่งต่างกับกฎหมายของกรมปศุสัตว์ที่เวลาจะชดเชย
กรณีที่ไปทาลายสัตว์ที่ติดโรค สามารถคานวณได้ว่าราคาของสัตว์ตัวละเท่าไรและทาลายไปกี่ตัว และอัตราของ
ค่าชดเชยก็มีกาหนดไว้ชัดเจน
ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ค่าเสียหายต้องเป็นค่าเสียหายที่สามารถกาหนดได้ชัดเจน ส่วนค่าเสียหาย
ที่คานวณยากหรือยังกาหนดได้ไม่ชัดเจนยังไม่ควรไปกาหนด
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า มีตัวอย่างกรณีที่เกิดความเสียหายต่อร่างกาย
หรือไม่ ถ้าเป็นตัวอย่างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกรณีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกไปปฏิบัติงานแล้ว
ได้รับอันตรายจนถูกตัดแขน ก็จะเบิกค่าเสียหายตามสิทธิที่กรมบัญชีกลางกาหนดเกณฑ์ไว้ แต่ถ้าเป็นกรณีของ
กรมควบคุมโรค หากมีการได้รับความเสียหายแก่ทางร่างกาย เช่น ถูกตัดแขนหรือเสียอวัยวะ จะมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนจะได้รับสิทธิอย่างไรบ้าง
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ เสนอให้ผู้แทนสานักระบาดวิทยาเป็นผู้ชี้แจง หากเป็นกรณีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค เวลาน าผู้ ป่ว ยไปกักตัว จะต้องทาอะไรในทางการแพทย์บ้าง และเกิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอให้
ยกตัวอย่างประกอบ
ผู้แทน...

๗
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า กระบวนการของกรมควบคุมโรคจะมีขั้นตอนดังนี้ คือหากได้รับแจ้ง
จากโรงพยาบาลเอกชนว่าพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ทางทีมสอบสวนโรคก็จะติดตามและแจ้งไปที่
สถาบันบาราศนราดูรก่อนว่าจะส่งตัวผู้ป่วยมา เพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่เตรียมตัวและสถานที่กักกันเพื่อที่จะรับการ
ส่งต่อผู้ป่วย เมื่อถูกส่งตัวมาถึง สถาบันบาราศนราดูร แล้ว จะมีแพทย์มาทาการรักษา อาการอาจจะแตกต่างกัน
โดยจะมีการตรวจร่างกายและทาการรักษาตามอาการป่วยและตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ส่วนการสอบสวนโรคจะ
ให้โรงพยาบาลเอกชนที่รับตัวผู้ป่วยไว้ ในตอนแรกจัดการทาความสะอาดพื้นที่ ซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนก็จะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางทีมก็จะสวมชุด Personal Protective Equipment (PPE)
เข้าดาเนินการ ส่วนกรณีผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ที่มีอาการของโรค เราจะเก็บตัวอย่างเสมหะ กรณีอย่างนี้จะไม่เป็น
อันตรายต่อบุคคล
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า อยากให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่เราเข้าดาเนินการ
ควบคุมโรคแล้วเกิดความเสียหายจนต้องสูญเสียอวัยวะหรือไม่
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีทตี่ ้องเสียแขนหรือขา ส่วนกรณีเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ก็จะมีบ้าง เช่น เราเคยกักตัวคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งทาให้เขาต้องสูญเสียสิทธิ
เสรีภาพและทาให้ขาดรายได้ เราจึงจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ถูกกักตัวด้วยเงินสวัสดิการ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สอบถามว่า กฎกระทรวงฉบับนี้มีเจตนาที่จะชดเชยความเสียหาย
เพียงใด มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการชดเชยความเสียหาย ณ จุดที่มีการควบคุมโรคเท่านั้นหรือไม่ กรณีคนขับแท็กซี่ที่
ไม่ได้ทางานในช่วงเวลาที่ถูกกักตัว เขาไม่ได้เสียหายแก่ร่างกายและรถยนต์ของเขาก็ไม่ได้เสียหาย ตามกฎกระทรวง
ฉบับนี้ จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้เขาหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2523 ซึ่งหลักการเดิมไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับค่าชดเชยไว้ กฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นหลักการใหม่ และที่ผ่านมา
ไม่ได้เรียกว่าเป็นการชดเชย แต่เหมือนเป็นวัฒนธรรมของกระทรวงสาธารณสุขที่จะตอบแทนให้กับผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการถูกกักตัว ไม่ว่าจะเป็น การมอบเงิน เกียรติบัตร หรือช่อดอกไม้ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือ กฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งไปที่กรณี เช่น หากพยาบาลรักษาแล้วผู้ป่วยเสียชีวิต ให้เรียกร้อ งตามกฎกระทรวงนี้
แทนที่จะเรียกร้องต่อตัวผู้รักษาเอง หรือเมื่อทาลายแหล่งรังโรคแล้วเราจะชดเชยให้ หรืออย่างกรณีที่โรคซิกา
ระบาด เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ งลายแล้วไปทาความเสียหายแก่โรงเรือน หรือทาให้ทรัพย์สิน
เสียหาย ก็จะได้รับการชดเชยตามกฎกระทรวงนี้ จึงมีประเด็นว่าถ้ากักตัวแล้วทาให้เขาเสียรายได้ เราจะชดเชยให้
เขาหรือไม่ เราควรเพิ่มนิยามคาว่า “ผู้เสียหาย” เพื่อให้คลุมถึงการชดเชยกรณีขาดรายได้หรือไม่
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กฎหมายนี้คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพราะฉะนั้นรัฐต้องเข้าไปควบคุม
โดยให้อานาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อเข้าไปดาเนินการควบคุมโรค และเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น แก่
ทรัพย์สิน อาจจะตั้งคณะกรรมการคานวณราคาทรัพย์สินที่เสียหายว่ามีจานวนเท่าใด แต่กรณี ความเสียหายเกิดขึ้น
แก่บุคคล กฎหมายกาหนดว่าให้ได้เท่าที่จาเป็น จึงมีปัญหาว่าจะกาหนดอย่างไร และหากมีกรณีที่ผู้ป่วยกระทาการ
ฝ่าฝืนกฎหมายเองก็ไม่ควรได้รับค่าชดเชย กรณีบุคคลถ้าไม่เป็นโรคก็ไม่ถูกกักตัว การที่ถูกกักตัวแล้วจะมาเรียกร้อง
ค่าชดเชยต่อสิทธิ เสรีภาพ เช่น การเดินทางที่ต้องเสียค่าเครื่องบิน เราก็ควรจะไปติดต่อกับสายการบินว่าผู้เดินทาง
ต้องถูกกักตัวตามกฎหมาย ให้เขาเลื่ อนสายการบินออกไป กรณีอย่างนี้เห็ นว่านอกเหนือจากเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จึง ไม่ควรได้รับ ค่าชดเชย ส่วนกรณีที่เขามีงานทาแล้ วถูกกักตัวทาให้ขาดรายได้ เห็นว่าเขาไม่ควรได้
ค่าชดเชยเพราะเขาเป็นโรคติดต่อก็ต้องทาการรักษาและควรถูกควบคุมเพื่อมิให้โรคแพร่ออกไป
นางสาว...
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า หลักการคือ เมื่อเขาเป็นโรคติดต่ออันตรายก็ไม่ควรที่จะได้รับการ
ชดเชย เพราะเขาควรมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วย ซึ่งหากเราไม่ควบคุมโรคแล้วโรคติดต่ออันตรายแพร่ออกไปความ
เสียหายต้องเกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจระดับประเทศ และตอนร่างกฎกระทรวงฯ ก็มี
ประเด็นว่ากรณีแบบนี้ ควรจะจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ถ้าให้ก็จะเป็นภาระต่องบประมาณ เพราะรายได้แต่ละคน
ไม่เท่ากันจึงยากที่จะคานวณ ตอนร่างจึงเน้นไปที่ทรัพย์สินก่อน แต่ก็คานึงถึงกรณีหากเกิดความเสียหายต่อบุคคล
เช่น เสี ยชีวิต หรือสูญเสี ยอวัย วะเนื่ องจากการรักษาซึ่งเป็นความเสียหายต่อร่างกาย กรณีอย่างนี้ก็ควรได้รับ
ค่าชดเชยด้วย
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สอบถามว่า กรณีที่คนไข้ไปรักษาตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วทาให้เจ้าหน้าที่
ติดเชื้อจากผู้ป่วยกลายเป็นผู้เสียหาย กฎกระทรวงนี้จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า กฎกระทรวงนี้ไม่ได้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่จะได้รับการชดเชย
ตามมาตรา 14 (6) ซึ่งจะเป็นอานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการออกหลักเกณฑ์เพื่อชดเชยกรณี
ดังกล่าว
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า คาว่าความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินหมายถึงเฉพาะผู้ป่วยหรือไม่
หรือหมายความรวมถึงบุคคลอื่นๆ ด้วย หากรวมถึงแท็กซี่ด้วยเกรงว่าจะมาฟ้องเรียกค่า เสียหายภายหลังเพราะเขา
ต้องถูกกักตัวแต่สุดท้ายปรากฏว่าเขาไม่ป่วยทาให้เขาเสียหาย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า มาตรา 34 เป็นหัวใจของการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ซึ่งถ้อยคาในมาตรานี้มีความหมายกว้าง คือใช้คาว่าผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ กรณี
แท็กซี่คือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อาจเป็นผู้สัมผัสโรค อานาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงครอบคลุมถึงคนขับ
แท็กซี่ได้อยู่แล้ว แต่ข้อที่กังวลคือเรื่องเงิน จึงเห็นควรกาหนดเฉพาะเรื่องที่ชัดเจนก่อน ถ้าหากความเสียหายมีความ
ชัดเจนและควรจ่าย ก็สามารถออกกฎกระทรวงเพิ่มเป็นฉบับที่ 2 ได้ เพราะหากกาหนดไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นก็จะเกิด
ปัญหาตามมาในเวลานาไปใช้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นว่าถ้าเทียบเคียงกับกรณีตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น พ.ศ. ๒๕๕6 หลักการในระเบียบตัวนี้จะ
ช่วยเหลือในกรณีที่เป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่ไม่อาจคาดหมายได้ โดยเขียนในลักษณะเป็นการเยียวยาไม่ใช่การ
ชดเชยเต็มจานวนตามที่เรียกร้อง และอย่างกรณีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมาเราเคยชดเชยให้
ผู้ประสบภัยน้าท่วม ความจริงเขาเสียหายเป็นล้านบาท แต่เราชดเชยให้ตามระเบียบได้แค่ 30,000 บาท ดังนั้น
หากอยากจะเขียนว่าให้ค่าชดเชยได้ ควรมียอดเงินขั้นสูงว่าให้ได้ไม่เกินเท่าใดเพื่อเป็นเพดานในการพิจารณา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ เห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุมคงคานิยาม
คาว่า “เสียหาย” ไว้เหมือนเดิม ส่วนข้อเสนอแนะของอนุกรรมการทุกท่านวันนี้ฝ่ายเลขาฯ จะบันทึกโดยละเอียด
และนาไปชี้แจงในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. นิยามคาว่า “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่ า นิยามนี้ใช้ตรงส่ วนไหนบ้าง เท่าที่ดูในข้อ 2 ข้ อ 3 เห็ นว่าเขียนไว้คาว่ า
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” ไว้แล้ว
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นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในเบื้องต้นที่จาเป็นต้องเขียนให้ชัดเพราะมีการแบ่งเขตรับผิดชอบว่าจะยื่น
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และนิยามนี้จะใช้อยู่ในข้อ 5
ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8
ผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ เสนอให้ เ พิ่ ม ค าว่ า “แล้ ว แต่ ก รณี ” ต่ อ ท้ า ยค านิ ย าม เพราะถ้ า ใช้ แ ค่ ค าว่ า
“คณะกรรมการ” ผู้เสียหายอาจเข้าใจว่ายื่นที่ไหนก็ได้ ทาให้ยื่นผิด เช่น ความเสียหายเกิดในจังหวัดอื่นแต่มายื่นที่
กรุงเทพฯ เป็นต้น
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า ในข้อ 7 มีความต่อเนื่องกันกับข้ออื่นๆ หรือไม่
เพราะเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายจังหวัด ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น ในกรณีเกิดความเสียหาย
ในจั ง หวัด ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ขเป็ น หน่ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบ และในกรุงเทพมหานครให้ ส านักอนามั ยเป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในข้อ 7 ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ ฝ่ายเลขาฯ ขอรับไปปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอของผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของนิยามคาว่า “คณะกรรมการ” จะเพิ่มคาว่า
“แล้ ว แต่ ก รณี ” ตามข้ อ เสนอของผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ หรื อ จะเพิ่ ม ข้ อ ความตามที่ ก ลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็น คือคาว่า “ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558” ไว้ต่อท้ายนิยาม
ผู้แทนสานักโรคติ ด ต่ อทั่วไป เสนอว่าในข้อ 5 ให้ เพิ่มจาก “คณะกรรมการ” เป็น “คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกัน
การสับสนว่าคณะกรรมการในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เช่น กรณีในมาตรา 23 วรรคสอง
วางหลักไว้ว่า “...ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติ มจากจานวนที่มีอยู่...” กรณีนี้
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าใจโดยทั่วไปแล้วว่าหมายถึงคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และถ้ากฎกระทรวงนี้กาหนด
แค่คาว่าคณะกรรมการไว้ อาจจะเกิดความสับสนจึงอยากให้ระบุไว้ให้ชัดเจน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ความเห็นของผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป จะเป็นมุมมองของผู้ใช้
กฎหมายจะมองในมุมที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชน ดังนั้นเราควรจะเพิ่มคาว่า “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” ในทุกข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน และตัดคานิยามนี้ออก
มติที่ประชุม ให้ตัดนิยามคาว่า “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” ออก
4. ข้อ ๒ “เมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าความ
เสียหายนั้นเกิดจากการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ณ ท้องที่ใด
(๑) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดในกรณีที่ความเสียหาย
เกิดขึ้น ในเขตจั งหวัด หรื อผู้ อานวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้
หรือควรจะได้รู้ถึงความเสียหาย
(๒) ให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคาขอรับค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายด้วยตัวเอง โดยยื่นคาขอที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตจังหวัด หรือที่สานักอนามัย กรุงเทพมหานครในกรณีที่
ความเสียหาย...

๑๐
ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ถึงความ
เสี ย หาย โดยให้ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จัง หวั ดหรื อ ผู้ อานวยการส านั ก อนามั ย กรุง เทพมหานคร รายงานต่ อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอ
การรายงานตาม (๑) และคาขอรับค่าทดแทนตาม (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ
กาหนด”
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า กรณีที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่อยู่ในความครอบครองของผู้เสียหาย
อย่างนี้จะมีสิทธิได้รับการชดเชยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ เห็นว่าไม่ยุติธรรมแก่ตัวเจ้าของทรัพย์สิน เช่น สมมุติว่าผู้ป่วย
ไปยืมทรัพย์สินจากญาติมาแล้วทรัพย์สินนี้เกิดความเสียหายขึ้น อย่างนี้จะเป็นการรอนสิทธิ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ในกระบวนการที่จะให้มีการชดเชยความเสียหาย นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัยฯ จะต้องรายงานความเสียหายก่อนหรือไม่ หรือผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นคาขอต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัยฯ กระบวนการหรือลาดับขั้นตอนเป็นอย่างไร
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ชี้ แ จงว่ า ข้ อ 2 มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง สองกรณี คื อ
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักอนามัยฯ เห็นว่าเกิดความเสียหายขึ้นแม้ผู้เสียหายไม่ได้
ยื่นคาขอก็สามารถรายงานต่อคณะกรรมการได้ โดยรายงานภายใน 7 วันนับแต่รู้ และ 2. เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เสียหายยื่นคาขอรับค่าชดเชยเองภายใน 90 วัน ซึ่งประชาชนจะมีระยะเวลาในการยื่นคาขอที่ยาวกว่า เพราะ
ประชาชนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีสิทธิยื่นคาขอ หรือถ้าต้องยื่นคาขอต้องยื่นที่ไหน
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอให้เพิ่มข้อความว่า “การปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหาย”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงจะเชื่อมกับอนุบัญญัติอื่นอีกประมาณ 2 - 3 ฉบับ
เช่น ในมาตรา 34 จะกาหนดว่าในการใช้อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และในมาตรา 45 การเข้าไปในพาหนะ
อาคารหรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องเป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกาหนดซึ่ง
หลักเกณฑ์นี้เรากาหนดให้มีแบบในการรายงานไว้ เช่น กรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปดาเนินการใด ๆ
เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว จะต้องมารายงานผู้ บังคั บบัญชาตามแบบที่กาหนด จึงเห็ นว่าอนุบัญญัติ ตามมาตรา 45
จะเชื่อมโยงมายังกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งจะใช้กับการรายงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการ
สานักอนามัยฯ ด้วย
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สอบถามว่า 7 วัน คือ 7 วันทาการใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า “7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ถึงความเสียหาย” รวมวันหยุดหรือ
วันเสาร์อาทิตย์ด้วย เพราะการชดเชยต้องดาเนินการโดยเร็ว โดยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ได้
มีความคิดเห็นต่อกรณีนี้ว่า 7 วันที่ได้กาหนดไว้ควรมีข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งไม่ได้มาอยู่
ในประเทศถาวร ระยะเวลาที่มาอยู่ในประเทศบางครั้งก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทาให้อาจชดเชยให้เขาไม่ทัน ส่วนเรื่องที่
ให้ระยะเวลาในการยื่นคาขอของประชาชนภายใน 90 วัน ขอสอบถามที่ประชุมว่ามากหรือน้อยเกินไปหรือไม่
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีชาวต่างชาติน่าจะไม่มีผลอะไรเพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร
สามารถทาได้ด้วยความรวดเร็ว เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่วนกรณี 90 วัน หากประชาชนซึ่ง
เป็นผู้เสียหายไม่มีความรู้ เห็นว่าระยะเวลานี้ไม่มากเกินไป
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เห็นควรให้ออกแบบให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้รายงานในกรณีต่างๆ
นางสาว...

๑๑
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการชดเชยค่าเสียหายและมุ่ งไปที่การ
จ่ายค่าทดแทน ส่วนกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องรายงานจะมีอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ คือ
อนุบั ญญัติที่ออกกตามความในมาตรา 45 (2) ที่เกี่ย วกับการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ จะต้องมี
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกาหนด เช่น เมื่อเข้าไปแล้วต้องรายงานต่อใคร โดยวิธีการใด ตามแบบที่กาหนดไว้
และอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 34 การดาเนินการออกคาสั่ง จะออกต่อใครบ้าง ออกคาสั่งอย่างไร
จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างไร และควรจะเพิ่มถ้อยคาให้ชัดเจนตามที่ ผู้แทนกรมปศุสัตว์เสนอหรือไม่
ฝ่ายเลขาฯ ขอให้พิจาณาจากถ้อยคาที่ทางกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอมาประกอบด้วย
เช่น ข้อ 2 โดยเพิ่มใน (1) ว่า “ให้น ายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัด รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดในเขตจังหวัด หรือ ในเขตกรุงเทพมหานครผู้อานวยการสานักอนามัย โดยเพิ่มคาว่า “มีการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วเกิดความเสียหาย ”
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สอบถามว่า คาว่า “ความเสียหาย” ที่ทางกลุ่มกฎหมายฯ เพิ่มเติมไว้
เขียนว่าอย่างไร
นางสาวอัง คณา บริ สุท ธิ์ ชี้แ จงว่ า “ความเสี ยหาย” หมายความว่า ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นต่ อชีวิ ต
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ควรเอา ข้อ 2 (2) มาไว้ก่อน ข้อ 2
(1) ส่วนประเด็นว่าต้องรายงานหรือไม่นั้น การรายงานควรแยกออกจากการยื่นคาขอ เพื่อป้องกันการสับสน และ
เห็นด้วยกับความเห็นของผู้แทนกรมปศุสัตว์ว่าควรจะมีกระบวนการที่ชัดเจน เช่น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เข้าดาเนิ น การแล้ ว ต้องมารายงานให้ น ายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัดทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติ 7 วัน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด อาจจะยังไม่รู้ว่าเกิดความเสียหายขึ้น หรือกรณีที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไม่อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ทาให้ไม่รู้ว่าเกิดความเสียหาย เป็นต้น
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป เสนอว่า ควรกาหนดนิยามไว้ว่าความเสียหายหมายถึงความเสียหายที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าไม่ควรกาหนดซ้า เพราะในการร่างกฎหมาย ถ้ามีการ
กาหนดคาว่าผู้เสียหายแล้ว ก็จะไม่กาหนดคาว่า “ความเสียหาย” ซ้าอีก และที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางสอบถามว่า
คาว่าผู้เสียหายครอบคลุมไปถึงกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยหรือไม่ และจะได้รับการดูแล
ชดเชยหรือไม่ เมื่อพิจารณามาตรา 48 ซึ่งเป็นกรณีที่การกระทาของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด
อันนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองอยู่แล้ว ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ป่วยหรือ ไม่ ดังนั้น ใครได้รับความเสียหายก็ต้องได้รับความ
คุ้มครอง ไม่ต้องคานึงว่าเป็นทรัพย์สินของใคร
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ประเด็นอยู่ที่ว่ายื่นคาขอกับใคร ยื่นภายในระยะเวลาเท่าไร เสียหายอย่างไร
มีหลักฐานอย่างไรที่จะมาประกอบการพิจารณาให้จ่าย เรื่องการจ่ายใครมีอานาจจ่ายและเท่าที่ดูน่าจะเป็นกรม
ควบคุมโรค และเรื่องอุทธรณ์ในข้อ 7 และ ข้อ 8 ที่ว่ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ซึ่งไม่แน่ใ จว่ากระบวนการเป็น
อย่างไร ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น กรมควบคุมโรคเห็นว่าให้จ่ายได้แต่เขาไม่พอใจในค่าชดเชยเขาก็จะมาอุทธรณ์
พออุทธรณ์แล้วไม่พอใจก็อาจฟ้องไปที่ศาลปกครอง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของข้อ 6 และข้อ 7 จะเชื่อมกับข้อ 5 คือ ให้คณะกรรมการ
จังหวัดหรือคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณากาหนดค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
โดยคานึงถึงสภาพความเสียหาย ประโยชน์ และโอกาส ส่วนเรื่องของทรัพย์สินก็ให้ เปรียบเทียบกับราคาหรือ
เทียบเคียงกับราคาที่อ้างอิงกับทางราชการ ถ้าได้ดาเนินการแล้ว เช่นได้ตัวเลขค่าเสียหาย ถึงจะเชื่อมมาที่ข้อ 6 (1)
ซึ่งเป็น...

๑๒
ซึ่งเป็นกรณีไม่เกินหนึ่งแสนบาทให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่งเรื่องมาที่กรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาจ่าย
ในส่วนนี้อาจจะเขียนไว้ไม่ชัดเจน เพราะเห็นว่าให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาได้เลยถ้าจานวนเงินไม่
เกินหนึ่งแสนบาท แต่กรณีตามข้อ 6 (2) กรณีเกินหนึ่งแสนบาทจะไม่ให้อานาจคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติพิจารณา เมื่อได้จานวนเงินตามข้อ 6 แล้ว เช่น ได้ 50,000
บาท ก็ส่งเรื่องไปให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัยแจ้งผลการวินิจฉัยไปยังผู้เสียหายว่าจะได้รับการ
ชดเชยเป็นเงินจานวนเท่าใด ถ้าไม่พอใจก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ ส่วนข้อ 8 เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องหลายจังหวัด ข้อ 5 ข้อ 6
และข้อ 7 จะเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า มี การกาหนดวิธีการหรือระยะเวลาบังคับให้
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต้องพิจารณาภายในระยะเวลาเท่าใดหรือไม่ หากเป็นกรณีที่เกินหนึ่งแสนบาท
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ตอนนี้ยังไม่มีกาหนดระยะเวลาให้กรมควบคุมโรคหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มีข้อกังวลในส่วนของข้อ 6 (2) ในกรณีที่เกินหนึ่ง
แสนบาท หลั ง จากที่ ผู้ เ สี ย หายไม่ พ อใจในผลที่ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด พิ จ ารณา แล้ ว ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติพิจารณา คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต้องพิจารณาก่อนเพื่อให้สิทธิแก่
ประชาชนในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์คาสั่งในชั้นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติไม่ใช่การอุทธรณ์ในชั้นของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงเห็นว่าระยะเวลาที่ได้รับเรื่องของกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจนถึงขั้นตอนที่
จะต้องแจ้งผลและให้สิทธิประชาชนในการอุทธรณ์ ในส่วนนี้ยังไม่มีอยู่ในร่างกฎกระทรวงฉบับนี้
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในเรื่องของความเสียหายนั้น ควร
กาหนดให้ทางผู้เสียหายมีสิทธิยื่นก่อน พร้อมกาหนดวิธีการ ระยะเวลา และแบบการยื่น ส่วนในเรื่องการรายงาน
ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักอนามัยต่อคณะกรรมการฯ จะเขียนไว้ในข้อเดียวกัน
หรือจะเขียนแยกเป็นอีกข้อก็ได้ ถ้าเขียนแยกข้อก็จะทาให้เกิดความชัดเจน ในส่วนของการรายงานความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ควรแยกออกจากกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้อยู่ใต้บังคับของกฎกระทรวง ส่วนในเรื่องที่เมื่อได้มีการ
รายงานแล้วคณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาให้แล้ วเสร็จภายในกี่วัน รวมทั้ง ในการพิจารณานั้นเขามีอานาจ
พิจารณาทั้งเรื่องข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดอื่นๆ หรือไม่ ค่อยเรียงลาดับไว้ ในส่วนของการอุทธรณ์ ถ้าผู้เสียหาย
ไม่พอใจผลการพิจารณากาหนดค่าทดแทน จะต้องอุทธรณ์ไปที่กรมควบคุมโรคหรือจะต้องอุทธรณ์ไปที่จังหวัด
เพราะกรมควบคุมโรคต้องพิจารณากาหนดค่าทดแทนให้ด้วยกรณีที่ค่าทดแทนเป็นเงินจานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท
อย่างกรณีในข้อ 8 ดังนั้น จะต้องเขียนให้ผู้เสียหายอุทธรณ์ต่อกรมควบคุมโรคได้ด้วย เพราะกรมควบคุมโรคก็เป็น
ผู้ที่ต้องพิจารณากาหนดค่าทดแทน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ข้อ 2 แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ (1) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อรายงานให้นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดทราบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น แล้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รายงานไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ภายในเจ็ดวัน เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดาเนินการตาม
ข้อ 3 และ (2) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทาให้เกิดความเสียหาย แต่ว่ายังไม่มีการรายงานหรือการ
รายงานยังไม่ครบถ้วนว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น แล้วผู้เสียหายมายื่นคาขอเองภายในเก้าสิบวัน ข้อนี้ไม่ใช่เรื่องการ
รายงายเพียงแต่ ที่ใช้คาต่างกัน เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จึงใช้คาว่า “รายงานต่อคณะกรรมการฯ” ส่ว นกรณี
ผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนจะใช้คาว่า “ยื่นคาขอรับค่าทดแทน” นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้มีแบบการรายงาน เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกและเพื่อให้มีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกันอีกด้วย
มติที่ประชุม...

๑๓
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒ “เมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าความ
เสียหายนั้นเกิดจากการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ
ท้องที่ใด
(๑) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในกรณีที่ความเสียหาย
เกิดขึ้น ในเขตจั งหวัด หรื อผู้ อานวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้
หรือควรจะได้รู้ถึงความเสียหาย
(๒) ให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคาขอรับค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายด้วยตัวเอง โดยยื่นคาขอที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตจังหวัด หรือที่สานักอนามัย กรุงเทพมหานครในกรณีที่
ความเสี ย หายเกิด ขึ้ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ กรณี ภายในเก้ า สิ บ วัน นับ แต่วั นที่ รู้ ห รื อควรจะได้รู้ ถึ ง
ความเสียหาย โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร รายงานต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอ
การรายงานตาม (๑) และคาขอรับค่าทดแทนตาม (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ
กาหนด”
5. ข้ อ ๓ “เมื่ อ ได้ รั บ รายงานหรื อ ค าขอรั บ ค่ า ทดแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี ย หายตามข้ อ ๒ แล้ ว ให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณากาหนดค่า
ทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานหรือคาขอรับ
ค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว”
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การกาหนดให้พิจารณาแล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
โดยถ้ามีเหตุจาเป็นให้ขยายได้อีกสามสิบวัน เจ้าหน้าที่ก็ คงขอขยายระยะเวลาเต็มสามสิบวันเพื่อป้องกันตัวเอง
แต่ ถ้ า ก าหนดว่ า ครั้ ง แรกให้ พิ จ ารณาแล้ ว เสร็จ ภายในสามสิ บวั น ถ้า พิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ และมีเ หตุ จาเป็ น
ก็ให้ ขยายได้อีกสิ บ ห้ าวัน ถ้ายั งไม่ แล้ ว เสร็จ อีก ก็ให้ ขยายครั้งสุ ดท้ายได้อีกสิ บห้ าวัน ดังนี้จึงจะเป็นบทเร่งรัด
ทีเ่ หมาะสมกว่า
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ เสนอ ให้ตัดคาว่า “หรือคาขอรับค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย”
ออก เพราะมีคาว่า “สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน” อยู่แล้ว
ผู้แทนสานักงบประมาณ สอบถามว่า ถ้านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รายงานว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว แต่ผู้เสียหายไม่ประสงค์จะขอค่าทดแทน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ยังต้องพิจารณากาหนดค่าทดแทนอยู่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยัง ต้องพิจารณากาหนดค่าทดแทน
ให้อยู่ โดยแบ่ งเป็ น 2 กรณี คือ (1) แม้ผู้เสี ยหายไม่ยื่นคาขอ คณะกรรมการฯ ก็จะพิจารณาให้ ถ้าเห็นว่าเกิด
ความเสียหายกับผู้เสียหาย (2) รัฐไม่ได้ยื่นมือไปช่วย แต่ผู้เสียหายขอเข้ามาเอง แล้วคณะกรรมการฯ พิจารณาว่ามี
ความเสียหายเกิดขึ้น ส่วนประเด็นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานหรือรับคาขอ ขอชี้แจงว่า จุดตั้งต้น
ของข้อ 2 (1)...

๑๔
ของข้อ 2 (1) กับ ข้อ ๒ (2) จะไม่เท่ากัน เพราะตาม (1) จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน แต่ตาม (2) จะเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอ ซึ่งเมื่อได้รับรายงานหรือคาขอแล้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จะต้องรายงานไปที่
คณะกรรมการฯ ภายในเจ็ดวัน ซึ่งระยะเวลาจะไม่เท่ากัน และเห็นด้วยในการตัดคาว่า “หรือคาขอรับค่าทดแทน
เพื่อชดเชยความเสียหาย” ออก
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า กรณีเมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้อง
พิจารณาค่าชดเชยภายในสามสิบวัน ในส่วนของข้อมูลหรือเอกสาร จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนก่อนแล้วถึงจะ
รายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ จะต้องไปแสวงหาข้อมูลเอง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากในการดาเนินการเกี่ยวกับ โรคติดต่อจะต้องมีความรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสอบสวนโรคหรือการควบคุมโรค จึงได้มีการกาหนดรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การดาเนินการ
ของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกรวดเร็ว ส่วนประเด็นที่ท่านผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ กรณี ถ้ามี
เหตุจาเป็น ควรจะขยายระยะเวลาได้เท่าใด ระหว่างกาหนดให้ขยายระยะเวลา ๒ ครั้ง คือ ถ้ามีเหตุจาเป็นครั้งแรก
ให้ขยายได้ ๑๕ วัน และถ้ามีเหตุจาเป็นอีก ก็ขยายระยะเวลาได้อีก ๑๕ วัน หรือจะกาหนดให้ขยายระยะเวลาได้ไม่
เกิน ๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา สอบถามว่า ในการนับระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด ยกตัวอย่างเช่น กรณี
โรคเมอร์ส จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทีมสอบสวนโรคเข้าตรวจสอบ หรือวันที่ผู้ป่วยรักษาตัวหายแล้ว
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า การนับระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ วันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ได้รับรายงานว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ส่วนกระบวนการทีเ่ จ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบ แยกกัก หรือนาคนมา
รักษาเป็นกระบวนการที่แยกออกไปต่างหาก ซึง่ จะดาเนินการจะคู่กันหรือขนานกันไปก็ได้ แต่การนับ ระยะเวลาจะ
เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ ทราบ
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงาน
ตามข้อ ๒ แล้ว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
พิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไป
ได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว”
6. ข้อ ๔ “ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ให้คณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส ารวจและจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ เ สี ย หายและทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หายไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานโดยตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล และคาชี้แจงของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อและผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
(๒) พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อว่าได้ดาเนินการไปตาม
อานาจหน้าที่ และได้กระทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือไม่
(๓) กาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย”
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ถ้าได้มีการสอบข้อเท็จจริงและได้มีการจ่ายค่าชดเชยไปแล้ว จะต้องสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีด่ ้วยหรือไม่
ผู้แทน…

๑๕
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า จะมีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ก็ต่อเมื่อผู้ที่ถูกทาละเมิดขอให้มีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทาละเมิด
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเด็นนี้สามารถที่จะแยกส่วน
พิจารณาได้ เพราะการยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี้ไม่ ใช่การยื่นตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ขอสอบถามเหตุผลในการกาหนดให้มีข้อความว่า “ว่าได้ดาเนินการไป
ตามอานาจหน้าที”่ ในข้อ ๔ (2)
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การกาหนดไว้เช่นนี้ทาให้เกิดข้อสงสัยว่าจะต้องมี
การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ เพราะถ้าจะพิจารณาเฉพาะเรื่องค่าทดแทน
ควรกาหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะหลักฐาน ขั้นตอนการเบิกจ่าย การกาหนดราคา แต่ถ้า กาหนดให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาไปถึงเรื่องการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ ก็มีข้อกังวลว่า คณะกรรมการฯ ก้าวล่วงไปใช้
อานาจของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจ้งว่า กฎหมายฉบับนี้เทียบเคียงมาจากกฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หลักเกณฑ์จึงมีความคล้ายคลึงกัน ส่วนการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาของเจ้าพนักงาน
ควบคุ มโรคติ ดต่ อ ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาในแง่ ของการกระทาละเมิด แต่พิ จ ารณาว่ า ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็น ตามที่
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กาหนดไว้หรือไม่ เช่น มาตรา 34 ซึ่งมี 8 อนุมาตรา ก็จะมาพิจารณาว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นไปตามอนุมาตราใด นี่คือจุดมุ่งหมายของข้อ 4 (2)
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ เสนอให้ตัดคาว่า “ได้ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่”
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ข้อ 4 (2) เป็นรูปแบบที่เทียบเคียงมาจากกฎกระทรวง
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณา ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือไม่ จึงต้องมีคาว่า “ได้ดาเนินการไปตามอานาจ
หน้าที่” ซึ่งเป็นถ้อยคาทีเ่ ป็นสาระสาคัญทีไ่ ม่สามารถตัดออกได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า เรื่องการจ่ายค่าทดแทนนี้ไม่อาจตัดขาดจากเรื่องความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ ซึ่งหลักการของเรื่องละเมิดกาหนดไว้ว่า ถ้าเจ้าหน้าที่กระทาไปโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงจะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ในส่วนของมาตรา 48 จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ไปตามหน้าที่ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกินอานาจหรือไม่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ ก็ต้องนาเรื่องละเมิดมาใช้
บังคับ ข้อ ๔ (2) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือไม่ จึงเป็นข้อความที่เป็นสาระสาคัญที่ต้องคงไว้ ในส่วน
ความเห็นของกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ สนอให้ตัดคาว่า “ทรัพย์สิน” ออก และเปลี่ยน
จากคาว่า “สารวจ” เป็น “ดาเนินการ” คณะอนุกรรมการฯ จะคงไว้ตามเดิมหรือปรับแก้ตามที่กลุ่มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอมา
ผู้แทนกรมปศุสัต ว์ กล่ าวว่า มีข้อกังวลว่าในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯ จะสามารถดาเนินการตาม
ข้อ 4 (1) ได้หรือไม่ เพราะกฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการทั้งชุดต้องลงไปสารวจที่สถานที่ที่เกิดโรคติดต่อ
ซึ่ง คณะกรรมการฯ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน กรรมการมาจากหลายหน่ ว ยงาน และมี น ายแพทย์
สาธารณสุขเป็นเลขานุการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเท็จจริงโดยที่นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริง และจัดทารายงานให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา
ค่าทดแทน
ผู้แทน…

๑๖
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า หากข้อ ๔ (1) เป็นเรื่องการตรวจสอบ ก็ขอเสนอให้กาหนดให้ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบหรือจัดทาบัญชีรายชื่อ ส่วนข้อ ๔ (2) และ (3)
ก็ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะพิจารณากาหนดค่าทดแทน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ขอรับหลักการจากอนุกรรมการทุ กท่านไปปรับข้อความให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้ฝ่ายเลขานุการเป็น ผู้ดาเนินการตาม (1) และ (2) และกาหนดให้เป็น อานาจของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในการพิจารณากาหนดค่าทดแทน
เพื่อเป็นการผ่อนภาระของคณะกรรมการฯ
ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้เพิ่มคาว่า “ ตามความจาเป็น” ใน ข้อ 4 (3)
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับแก้ โดยกาหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดาเนินการตาม (1) และ (2) ในส่วนของ (3)
ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
(3) กาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายตามความจาเป็น
7. ข้อ ๕ “ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ให้คณะกรรมการ
คานึงถึงสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ ประโยชน์ที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย
ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เสียหาย ให้คณะกรรมการคานึงถึงสภาพของทรัพย์สิน
นั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือเทียบราคาที่อ้างอิงจากราคาที่ทางราชการกาหนดตามที่เป็นอยู่ใน
วั น ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายนั้ น การเสื่ อ มราคาจากการใช้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณค่ า เสื่ อ มราคาทรั พ ย์ สิ น ที่
กระทรวงการคลังกาหนดในการเรียกให้ผู้ทาละเมิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ทางราชการ การที่ทางราชการได้
บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความเป็นธรรม”
ผู้แ ทนส านั กงบประมาณ สอบถามว่ า ข้ อ 5 เป็ น หลั กเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาความเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก
ทรัพย์สิน ถ้าเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ร่างกาย จะมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอให้เพิ่มคาว่า “ตามความจาเป็น” หรือ “เท่าที่จาเป็น” ด้วย
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก สอบถามว่า ในการคานวณค่าเสียหายแก่ร่างกาย คณะอนุกรรมการท่านใด
มีประสบการณ์หรือกฎหมายอื่นเทียบเคียงหรือไม่
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอยกตัวอย่างกรณีมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคแล้วไม่ได้รับวัคซีน
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีน ซึ่งถ้าการฉีดวัคซีนทาให้เกิดผลข้างเคียงแก่ร่างกาย คือ
เป็นฝีหั วเข็ม แล้วต้องมีการรักษาต่อ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายก็จะนากฎหมายของสานักงานหลั กประกันสุขภาพ
แห่งชาติมาใช้ในการพิจารณากาหนดค่าชดเชย
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นด้วยกับเกณฑ์การพิจารณาที่
กาหนดไว้ในข้อ 5 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างกว้าง โดยเปิดช่องให้เป็นดุลยพินิจคณะกรรมการฯ ในการ
กาหนดค่าทดแทน เพราะความเสียหายแก่ร่างกายกาหนดเกณฑ์ได้ยากมาก ไม่เหมือนกรณีทรัพย์สิน
ผู้แทนสานักงบประมาณ ขอหารือว่า ค่าทดแทนกรณีเกิดความเสี ยหายแก่ร่างกายสามารถจัด ทาเป็น
บัญชีแนบท้ายได้หรือไม่ เนื่องจากมีข้อกังวลในการตั้งงบประมาณ
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า ทดแทนและ
ค่า ใช้จ่ า ยแก่ จ าเลยในคดี อ าญา พ.ศ. 2544 เพื่ อน ามาใช้เ ป็ น หลั ก ในการก าหนดกรอบค านวณค่า เสี ย หาย
แก่ร่างกาย
8. ข้อ ๖...
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8. ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือ
ทรัพย์สินของผู้เสียหายแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ วไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาทให้
คณะกรรมการเสนอเรื่องไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
(๒) กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ ว เกิ นกว่ าหนึ่ งแสนบาท
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้เปลี่ยนจากคาว่า “พิจารณา” เป็น “ดาเนินการ”
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า หลักการของข้อ 6 คือ ถ้าจานวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะพิจารณาจ่ายค่าทดแทน ทั้งนี้ ก็ต้องระบุได้ว่างบประมาณมาจาก
ที่ใด จึงต้องกาหนดให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้จ่ายเงิน แต่ถ้าจานวนเงินเกินหนึ่งแสนบาท ก็ให้ส่วนกลางมีสิทธิเข้าไป
ตรวจสอบได้ โดยการเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้พิจารณา
กาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ย หายแก่ผู้ เสี ยหายหรือทรัพย์สิ นของผู้ เสี ยหายแล้ ว ให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ วไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาทให้
คณะกรรมการเสนอเรื่องไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อดาเนินการจ่ายค่าทดแทน
(๒) กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ ว เกิ นกว่ าหนึ่ งแสนบาท
ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
9. ข้อ ๗ ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี แจ้งผลการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายพร้อมกับแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองให้ ผู้ เ สี ย หายทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ
ผู้เสียหายมีสิทธิอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง โดยยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยดังกล่าว
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้เปลี่ยนจากคาว่า “โดยยื่นต่อ” เป็น “โดยอุทธรณ์ต่อ”
ในข้อ 7 วรรคสอง
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สอบถามว่า ในการอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการชุดเดิมหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ในการยื่นอุทธรณ์ จะยื่นต่อคณะกรรมการชุดเดิม กล่าวคือ เมื่อฝ่าย
เลขานุ การซึ่งก็คือนายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัดได้แจ้ง ผลการพิจารณาให้ ประชาชนทราบแล้ ว ถ้าประชาชน
ไม่พอใจก็ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า วิธีการยื่นอุทธรณ์จะต้องทาอย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ชี้แจงว่า ที่มาของการกาหนดให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรื อ คณะกรรมการโรคติด ต่อ กรุ งเทพมหานครมาจากการที่ คาสั่ งก าหนดค่า ชดเชยที่ แจ้ง ไปยัง ผู้ เ สี ย หายนั้ น
เป็นคาสั่งทางปกครอง เมื่อเป็นคาสั่งทางปกครองแล้ว ถ้าผู้ได้รับคาสั่งไม่พอใจก็ให้อุทธรณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่...
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ซึง่ เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งก็คือคณะกรรมการทีพ่ ิจารณาค่าทดแทน แต่ก็มีประเด็นว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
อาจไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้กันได้บ่อยครั้ง ถ้าจะมีการมอบอานาจหรือตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
เพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์จะขัดกับกฎหมายใดหรือไม่
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนประเด็นที่ว่าคณะกรรมการฯ
สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ได้หรือไม่ เห็นว่าไม่ได้ เพราะคณะอนุกรรมการอยู่ภายใต้
คณะกรรมการ จึงไม่น่าจะมีอานาจแก้ไขผลการพิจารณาของคณะกรรมการได้
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ กล่ าวว่า มีทางเลื อกอยู่ 2 ทาง คือ (๑) ให้ การพิจารณาสิ้ นสุดในชั้นของ
คณะกรรมการฯ หรือ (๒) ให้ผู้เสียหายมีสิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ก็ต้องมีการกาหนดรายละเอียดการอุทธรณ์เพิ่มเติม
ถ้าเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาล ก็ขอเสนอให้ตดั ในส่วนของการอุทธรณ์ออก
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอให้เพิ่มคาว่า “ให้ผลการพิจารณาเป็นที่สุด” เพื่อเป็น
การลดภาระของกระบวนการภายใน โดยให้ไปใช้สิทธิทางศาล
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๗ ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี แจ้งผลการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายพร้อมกับแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองให้ ผู้ เ สี ย หายทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
10.ข้อ ๘ ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายต่อเนื่องกัน หลายจังหวัดหรือ
ต่อเนื่องกันระหว่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานหรือคาขอรับค่าทดแทนเพื่อชดเชย
ความเสียหายตามข้อ ๒ แล้ว ให้ส่งรายงานหรือคาขอดังกล่าวไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อให้กรมควบคุมโรคพิจารณา
กาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายต่อไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนของข้อ 8 ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อ 2 กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ต่อเนื่องกันหลายจังหวัด ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเองซึ่งเป็นไปตามข้อ 2 (1) นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแทนที่จะรายงานไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัด ก็ให้รายงานไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
โดยจะเพิ่มกลไกให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงานผ่านกรมควบคุมโรค เพื่อให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคาขอรับค่าชดเชยตามข้อ 2 (2) ก็จะเข้าสู่กระบวนการ
เดียวกัน และจะนาเอาระยะเวลาที่กาหนดไว้ตั้งแต่ ข้อ 2 ข้อ 3 มาปรับใช้กับการรายงานผ่านกรมควบคุมโรคถึง
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ โดยเพิ่มกลไกให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงานผ่าน
กรมควบคุมโรค เพื่อให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณากาหนดค่าทดแทน
และให้นาข้อความในข้อ 9 มาเพิ่มเป็นวรรคสองของข้อ 8
11. ข้อ ๙ ให้ น าความในข้อ ๓ ข้ อ ๔ ข้อ ๕ ข้ อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บัง คับกั บการพิจารณาก าหนด
ค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายของกรมควบคุมโรคโดยอนุโลม
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้นาข้อความในข้อ 9 ไปเขียนเป็นวรรคสองของข้อ 8
มติที่ประชุม เห็นควรให้ตดั ออก
12. ข้อ ๑๐...

๑๙
12. ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศกาหนด
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 9 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศกาหนด
ข้อ ๑๑ การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายได้ หรือ
เงินนอกงบประมาณของกรมควบคุมโรค แล้วแต่กรณี
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อ ๑๑ มีที่มาจากคาถามในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ว่าใครจะเป็นผู้ของบประมาณประจาปี จึงเขียนไว้ให้เป็นความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค เพื่อให้กรมควบคุม
โรคตั้งเรื่องเบิกงบประมาณประจาปีสาหรับ การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายตามกฎกระทรวงฉบับนี้
หากงบไม่เพียงพอ ก็ให้นาเงินนอกงบประมาณมาเบิกจ่ายได้ จึงเพิ่มคาว่าเงินนอกงบประมาณของกรมควบคุมโรค
เข้าไปด้วย
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า กรณีที่กรมควบคุมโรคเป็น
ผู้พิจารณากาหนดค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผลการพิจารณา จะดาเนินการฟ้องศาลปกครองได้เลยหรือไม่
เพราะกรณีนี้กรมควบคุมโรคเป็นผู้พิจารณาเอง ไม่ใช่ในรูปแบบของคณะกรรมการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ขอหารือว่า จะกาหนดให้ผลการพิจารณาของกรมควบคุมโรคเป็นที่สุด หรือจะ
เปลี่ยนผู้พิจารณาจากกรมควบคุมโรคเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึง่ จะทาให้ไม่มีเรื่องการอุทธรณ์
ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้ตัดคาว่า “รายได้” ออก
ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สอบถามผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ว่า ปัจจุบัน การอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีจะอุทธรณ์ไปที่ปลัดกระทรวงก่อนหรืออุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรี
ได้เลย และใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าใด
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า ในการอุทธรณ์คาสั่ งของอธิบดี
จะอุทธรณ์ไปที่ท่านรัฐมนตรี ส่วนระยะเวลาในการพิจาณาจะขึ้นอยู่กับกฎหมายแต่ละฉบับว่าได้กาหนดระยะเวลา
ไว้เท่าใด ซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องกับผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยกันพิจารณา
คาอุทธรณ์ให้กับรัฐมนตรี
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ เสนอให้เปลี่ยนหลักการในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายจังหวัด
จากที่เ สนอกรมควบคุมโรคเป็ น ผู้ พิจ ารณาค่าทดแทน ให้ เปลี่ ยนเป็น เสนอคณะกรรมการโรคติ ดต่อแห่ งชาติ
พิจารณาค่าทดแทน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่ าวว่า ในส่ ว นของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสี ยหาย
มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ซึง่ สามารถนามาเป็นกรอบในการกาหนดค่าทดแทนได้
มติที่ประชุม เห็นควรให้แก้ไข โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑0 การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ให้ใช้เงินจากงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณของกรมควบคุมโรค แล้วแต่กรณี

วาระที่ 4…

๒๐
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป วันที่ 1๑ ตุลาคม 2559
เลิกประชุมเวลา 13.0๐ น
ผู้จดรายงานการประชุม

นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

