รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2559
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
4. นายวชิร รักขิตตธรรม
5. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
6. นางสาวปิยพรรณ พรหมเมศร
7. นายปัญญา ใบทอง
8. นายชานาญ ม่วงแดง
9. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์
10. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
11. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

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

รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกิตติ ก้อนแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
2. นางสาว…

๒
2. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
3. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
4. นางสาวกษมน รัตนพันธ์
5. นางสาวจินตนา บุตรชน
6. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
7. นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ
8. นางสาวศิริพร กวินธัญสิริ
9. นายชัยธวัช สุขเศรษฐ์
10. นายประพันธ์ ชูชะรา
11. นางสาวนิตยา เครือเทศ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2559 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ อนุกรรมการจะร่วมกัน
พิจารณาในเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการเข้ า ไปในพาหนะ อาคารหรื อ สถานที่ ของพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. ....
และกฎกระทรวงการจ่ ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหายจากการเฝ้ าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. .... เนื่องจาก ณ ขณะนี้ มีข่าวการระบาดของโรคไวรัสซิกา กรมควบคุมโรคจึงเร่งดาเนินการป้องกัน
ควบคุ ม โรคโดยการเปิ ด ศู น ย์ EOC (Emergency Operations Center : ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ) ในพื้ น ที่ ที่ มี
การระบาด และด้วยเหตุที่โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่กาลังได้รับความสนใจ แม้ว่าอาการของโรคนี้จะมีความรุนแรง
น้อยกว่าโรคไข้เลื อดออก แต่ก็มีการยื น ยันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ อีกทั้ง
เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและอาจส่งผลกระทบต่อไปเป็นวงกว้าง อย่างเช่น
ที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ทกี่ าลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้
ณ ปัจจุบัน ในส่วนของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร มีการดาเนินการป้องกันควบคุมโรคนี้
โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แต่ยังประสบปัญหาในการดาเนินการจัดการ เนื่องจากเจ้าของสถานที่
ที่จะเข้าไปดาเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไป ดังนั้น กฎหมายที่จะได้มีการพิจารณาในครั้งนี้
จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น
มติที่ประชุม...

๓
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2559
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ ของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... เป็นร่างฯ
ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาไปแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดาเนิ นการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาร่างฯ เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการอีกครั้ง โดยจะขออนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอเพื่อพิจาณาโดยเริ่มจากข้อ 2
1. ข้อ 2 ในประกาศนี้ “บั นทึกเหตุผ ลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ” หมายความว่า
หนังสื อแสดงเหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปเพื่อตรวจหรือควบคุมพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
“บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ” หมายความว่า หนัง สือ
แสดงผลการดาเนินการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. ข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอานาจเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเกิดขึ้นในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ โดยจะต้องดาเนินการในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของอาคารหรือสถานที่นั้น เว้นแต่มีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อการดาเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถดาเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่ งด่ว น หรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ ดาเนินการได้
เป็นพิเศษ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดาเนินการนอกเหนือในเวลาดังกล่าวก็ได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ 4 การเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดตามข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ก่อนเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแสดงบัตรประจาตัว
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แสดงนาม ตาแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปใน
พาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้ แก่เจ้าของ ผู้ ครอบครอง หรือผู้ แทน และให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทน
ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย
(๒) ให้เจ้าของ…

๔
(๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน เป็นผู้นาเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรื อสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรคติดต่อ
(๓) ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถ่ายภาพหรือบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นพยานหลักฐาน โดยในภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่อนไหวให้มีเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวด้วย
(4) ในระหว่างการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดาเนินการ
ด้วยความระมัดระวังมิให้ทรัพย์สินในสถานที่ดังกล่าวสูญหาย เสียหาย ชารุด หรือกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้อ 5 ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่นั้นเพื่อร่วมเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ดังกล่าวด้วยก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อร้ อ งขอต่ อ ศาลที่ มี เขตอ านาจเหนื อ ท้อ งที่ นั้ น
ให้ออกหมายค้น ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติเรื่องการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
ให้นาความในข้อ 4 (3) และ (4) มาใช้บังคับในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เข้าไปโดยอนุโลม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อนี้มีที่มาจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้กาหนดวิธีการในการเข้าไปหลายกรณี โดยมีหลักการคือ ถ้าเป็นกรณี
ที่เจ้าของสถานทีย่ ินยอมให้เข้าไปก็จะไม่มีประเด็นพิพาทอะไร ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถแสดงตัวแล้วเข้าไปดาเนินการ
ได้เ ลย แต่ถ้ าเป็ น กรณี ที่ เ จ้ าของบ้ านไม่อยู่ และปิดบ้ านไว้ หรือ อยู่แ ต่ ไม่ ยอมให้ เ จ้าหน้าที่ เข้า ไป แต่เ รามี เหตุ
จาเป็นต้องเข้าไปดาเนินการ เช่น กาจัดแหล่งรังโรค กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องดาเนินการอย่างไร ทางฝ่ายเลขานุการ
จึงได้ไปศึกษากฎหมายเทียบเคียงแนวทางจากระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการ
ออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ซึ่งจากการศึกษาระเบียบดังกล่าว เราจึงได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า
กรณีที่มีความจาเป็นต้องเข้าไปแต่เจ้าของไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่ยินยอม ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อขอความ
ร่วมมือจากตารวจหรือฝ่ายปกครองเพื่อร่วมในการเข้าไป และในวรรคสอง กรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่หรือไม่ยินยอม
ให้เข้าไป แต่เรามีความจาเป็นต้องเข้าไปเพราะมีเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือมีความจาเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร้องขอต่อศาล
ในเขตพื้นที่นั้นเพื่อออกหมายค้น ส่วนกรณีตามวรรคสาม เป็นการกาหนดให้นาข้อ 4 (3) และ (4) มาใช้กับกรณีนี้
โดยอนุโลม กล่าวคือ ในการเข้าไปในกรณีนี้ ต้องมีการบันทึกภาพ และต้ องดาเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้
ทรัพย์สินในสถานที่นั้นเสียหาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. ข้อ 6 การร้องขอให้ศาลออกหมายค้น ให้ร้องขอต่อศาลที่มีอานาจเหนือเขตท้องที่ที่ทาการค้น เว้นแต่
เป็นกรณีเร่งด่วนและการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่นั้นจะเกิดความล่าช้าเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะทาการร้องขอต่อศาลอาญาก็ได้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ทาการขอหมายค้น ต้องเป็นผู้ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติการ
เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดในครั้งนั้นโดยตรง และต้องเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป
นางสาว…

๕
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อ 6 ถึงข้อ 9 เป็นบทบัญญัติที่เรานาเนื้อหา
มาจากระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา
พ.ศ. 2545 แล้วปรับให้เข้ากับบริบทของการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งในข้อ 6 จะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการ
ร้องขอต่อศาลในการออกหมาย
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า ในกรณีนี้ มีการกาหนดผู้ควบคุมดูแลหรือ
ผู้รับผิดชอบภารกิจหรือไม่ เนื่องจากในข้อนี้ กาหนดแต่เพียงว่าให้เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปเท่านั้น
จึงเห็นควรให้มีการกาหนดให้ชัดเจนขึ้น
นางสาวปิยพรรณ พรหมเมศร ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอว่า ร่างประกาศ
กรมควบคุมโรคฉบั บนี้ ควรมีบ ทบั ญญัติ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้ว ย เช่น
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะกาหนดให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่กาหนดไว้ว่า หากพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้แล้ว มิให้ถือว่า
เป็นการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ในส่วนของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มิได้มี
บทบัญญัติเช่นว่านั้นกาหนดไว้ และเนื่องจากประกาศฉบับนี้อาศัยอานาจตามมาตรา 45 ในการออก ซึ่งมาตรา
45 บัญญัติให้อานาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ โดยมีเงื่อนไข
ว่าในการเข้าไปนั้น ต้องเข้าไประหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และในมาตรา 45 วรรคสอง กาหนดให้
อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการเข้าไป จึงเป็นที่มาของประกาศฉบับนี้
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่ว น ส่ว นแรกคือ
การเข้าไปในสถานที่ ส่วนที่สองคือการตรวจสอบ และส่วนสุดท้ายคือการรายงาน ซึ่งในประเด็นการเข้าไปนั้น
ตามมาตรา 45 (2) ได้ให้ อานาจแก่พนั กงานเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้ว แต่ ที่เราออกแบบมานั้นดูเหมือนการเข้าไป
ด าเนิ น คดี อ าญาเสี ย มากกว่ า ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ แล้ ว มิ ไ ด้ เ ป็ น เช่ น นั้ น การเข้ า ไปกรณี นี้ เ ป็ น การเข้ า ไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น เราควรกาหนดว่าการเข้าไปนั้นจะต้องทาอย่างไร ซึ่งโดยหลักแล้ว ในการเข้าไป
จะต้องเข้าไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าไม่ แล้วเสร็จก็ให้ดาเนินการต่อจนแล้วเสร็จ แต่ในกรณีทั่วไป
เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ส ามารถเข้ า ไปได้ อ ยู่ แ ล้ ว เนื่ องจากกฎหมายให้ อ านาจไว้ เพี ย งแค่ แ สดงตั ว แสดงบั ต รเจ้ า หน้ า ที่
ก็ส ามารถเข้า ไปได้ ทั น ที จะก าหนดวิ ธี ก ารเพิ่ มเติ ม ก็ ค วรเป็น ในกรณี ที่ จะเข้ า ไปนอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา
เช่น การเข้าไปในยามวิกาล กรณีเช่นนี้ต้องมีการขอหมาย โดยในคาร้องขอหมายต้องระบุด้วยว่ามีความจาเป็น
อย่างไร
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สอบถามว่า ในการขอหมายตามระเบียบนี้ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอานาจในการขอหมายหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้วจะเห็นแต่พนักงานสอบสวนเป็นผู้ขอหมาย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ในกรณีเรื่องหมายค้นนั้น เป็นกรณีสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีการหารือกันว่าควรให้มีการขอหมายค้นหรือไม่ เพราะว่ามาตรา 45 ให้อานาจ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมาออก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมหรือไม่อยู่ แต่เราจาเป็นจะต้องเข้าไป
ฝ่ายเลขานุการร่วมกับผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ไปสืบค้นกฎหมายเทียบเคียงพบว่ากฎหมายอื่นๆ
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าไปในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมปศุสั ตว์ กรมประมง กรมประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่
DSI เอง การเข้าไปในที่รโหฐานหรือที่ที่เจ้าของไม่ยินยอมให้เข้าไปจะต้องมีการขอหมายทั้งสิ้น ดังนั้น กรณีเช่นว่านี้
ก็ควรจะมีการขอหมายจากศาลด้วย ส่วนประเด็นที่ว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอานาจในการขอหมาย
หรือไม่นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประมวลกฎหมายอาญา
และจากการ…

๖
และจากการหารื อกั บ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้ ความว่ า สามารถขอได้ ทั้ ง นี้ ตามประกาศฉบั บ นี้
เราวางหลักไว้ว่า กรณีที่เจ้าของสถานที่ยินยอม ก็ให้ดาเนินการตามข้อ 4 แต่ถ้าไม่ยินยอม ในส่วนแรกให้ขอความ
ร่วมมือจากตารวจหรือฝ่ายปกครองเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเรา และอีกส่วนเป็นกรณีที่ไม่ยินยอมหรือไม่อยู่ แต่มีเหตุ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไป กรณีนี้ต้องขอหมายค้น
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า ในการปฏิ บัติงานจริงส าหรั บกรณี ที่
เจ้ า ของบ้ านไม่ อ ยู่ นั้ น ที่ ผ่ า นมาบางครั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ข อหมายเพื่ อ จะเข้ า ไป หากก าหนดไว้ เ ช่ น นี้ แ ล้ ว
จะกลายเป็นว่าต่อไปนี้หากจะเข้าไปก็ต้องขอหมายก่อนตลอด จะทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาบากหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีอย่างนี้ จะใช้การประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจหรือฝ่ายปกครองให้ทราบก่อน และสามารถเข้าไปได้เลยตามวรรคหนึ่ง ส่วนกรณีตามวรรคสอง
ใช้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งจึงจะขอหมายศาล
นางสาวปิยพรรณ พรหมเมศร ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า เมื่อพิจารณา
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศแล้วจะเห็นคาว่า “ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจค้น ” แสดงว่าจะต้องมีหัวหน้าชุด
ใช่หรือไม่
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอานาจตามมาตรา 45
อยู่แล้ว แต่ในการขอหมายค้นนั้น กระบวนการต่ างๆ จะต้องมีคนรายงานผลการตรวจค้นต่อศาลภายใน 7 วัน
ในคาร้องขอออกหมายจึงกาหนดให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบขึ้นมา แต่สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ถือว่าทุกคนมีอานาจ
เท่ากัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การเข้าไปกับเรื่องหัวหน้าชุดต้องแยกออก
จากกัน ประกาศฉบับนี้กาหนดให้ผู้ที่เป็นคนขอหมายศาลจะต้องเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ ก ว้ า งๆ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งสะดวก ส่ ว นเรื่ อ งของชุ ด ในการเข้ า ไป
จะมีอนุบัญญัติอีกฉบับ หนึ่งที่เป็นเรื่องหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะกาหนดไว้อยู่แล้วว่าจะมีใครบ้าง
ที่เข้าไป และใครเป็นหัวหน้า
มติที่ประชุม เห็นชอบ
6. ข้อ 7 ในการร้องขอให้ศาลออกหมายค้น ต้องมีคาร้องที่มีรายละเอียดและเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(1) ต้องระบุลักษณะสิ่งของที่ต้องการหา ยึด หรือชื่อ รูปพรรณ อายุของบุคคลที่ต้องการหา และสถานที่
ที่จะค้น ระบุบ้านเลขที่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเท่าที่ทราบ หากไม่สามารถระบุบ้านเลขที่ที่จะค้นได้ ให้ทาแผนที่
ของสถานที่ที่จะค้น และบริเวณใกล้เคียงแทน ตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ รวมทั้งข้อมูล หรือพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนเหตุแห่งการออกหมายค้น
(2) แนบหมายค้นพร้อมสาเนาตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ รวมทั้งเอกสารอื่น เช่น บันทึกเหตุผลในการ
เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มาแนบท้ายคาร้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
7. ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมอบหมายนาคาร้อง
พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 7 ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นต่อศาลที่ประสงค์จะขอให้ออกหมายนั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ
8. ข้อ 9 ในกรณีที่การค้นมิอาจกระทาได้เพราะมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นให้เอกสิทธิ์
หรือความคุ้มกันแก่บุคคลหรือสถานที่ใดไว้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ
9. ข้อ 10…

๗
9. ข้อ 10 เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินการ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทาบันทึกการตรวจสอบและควบคุม
การเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรื อสถานที่ และอ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
หรือผู้แทนฟังพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบด้วย หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกการตรวจสอบ
และควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกรายละเอียดที่จะขอ
ทาการแก้ไขพร้อมเหตุผลไว้ด้วย
ในกรณีที่เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองพาหนะ อาคาร หรื อสถานที่ หรือผู้ แ ทนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ ปฏิเสธ
ไม่ รั บฟั งบั นทึ กการตรวจสอบและควบคุ มการเข้ าไปในพาหนะ อาคาร หรื อสถานที่ หรื อไม่ ยอมลงลายมื อชื่ อ
ให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
10. ข้อ 11 บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ต้องทาขึ้นให้ปรากฏข้อความแน่ชัด
ถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน โดยมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
(๒) ชื่อและตาแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทาบันทึก
(๓) เหตุ ผ ลที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง จากเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ให้ดาเนินการต้องเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่
(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นผู้ทาบันทึก และเจ้าของหรือผู้ ครอบครองพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
11. ข้อ 12 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ต้องทาขึ้นให้ปรากฏ
ข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน และมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ และเวลาเสร็จสิ้นซึ่งการเข้าไปใน
พาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น
(๒) ชื่อและตาแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทาบันทึก
(๓) ผลการตรวจสอบหรือการดาเนินการซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อให้ดาเนินการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ พร้อมความเห็นของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือที่ได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ดาเนินการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่นั้น
(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทาบันทึก และเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ
อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทน พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
12. ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ซึ่งรับผิดชอบการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ
รายงานการดาเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในกรณีดาเนินการในเขตจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครในกรณีดาเนินการในเขตกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ที่เข้าไป
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี รายงาน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้กรมควบคุมโรคทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแบบในการรายงาน
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
มติที่ประชุม…

๘
มติที่ประชุม เห็นชอบ
13. ข้อ 14 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า เพื่อให้ ทุกท่านเห็ นภาพกว้างการทางาน
ในร่ า งประกาศฉบั บ นี้ จ ะใช้ คาว่า “ค้ น ” และ “ตรวจสอบ” โดยหลั ก การคื อ เจ้ าพนัก งานควบคุ มโรคติด ต่ อ
และหน่วยปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไปในพื้นทีเ่ พื่อดาเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ในเรื่อง
ของการสอบสวนโรคจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ป่วย PUI (Patients under investigation: ผู้ป่วยที่ต้องดาเนินการ
สอบสวนโรค) และผู้ที่สัมผัสโรคจากผู้ป่วย PUI โดยตรง เพื่อประเมินระยะเวลาว่าเขาได้รับเชื้อมาตั้งแต่เมื่อใด
และกาหนดมาตรการที่จะใช้ป้องกันควบคุ มโรคต่อไป และจะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะ
เพื่อนามาวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือไม่ ส่วนอีกกรณีที่เจ้าพนั กงาน
ควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการเข้าไปคือ การเข้าไปควบคุมโรค โดยจะพิจารณาว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนัก จะมีการ
ส่งต่อผู้ป่ วยไปยั งสถานที่ Quarantine (สถานที่กักกัน) ส่ว นผู้สั มผั สโรคนั้นไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้อง Negative
Pressure จะให้อยู่ในที่เอกเทศที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนดไว้ก็ได้ เพื่อที่จะเฝ้าดูอาการ และอีกกรณีหนึ่ง
คือการเข้ าไปท าความสะอาดและท าลายเชื้ อ ซึ่ง โดยทั่ ว ไปจะให้ เ จ้า บ้า นท าความสะอาดเอง แต่ ถ้า พื้น ที่นั้ น
เป็นพื้นที่สีแดง ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดาเนินการทาความสะอาดและทาลายเชื้อ สุดท้ายคือการทาลายพาหะนาโรค
ในบริเวณนั้น เช่น การฉีดพ่นยุง กาจัดลูกน้า จึงขอหารือว่าการดาเนินการเหล่านี้ต้องเขียนเพิ่มไปในข้อ 6 หรือไม่
เพื่อให้ความหมายของคาว่า “ค้น” และ “ตรวจสอบ” ตามประกาศฉบับนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องนี้
ในการประชุมครั้ งที่ 1/2559 ว่าร่ างประกาศฉบับนี้ กล่ าวถึงการเข้าไปดาเนินการของเจ้าพนักงานควบคุ ม
โรคติดต่อ จึงควรให้มีแต่หลักเกณฑ์กาหนดว่ามีวิธีการเข้าไปอย่างไร หลักและข้อยกเว้นเป็นอย่างไร ส่วนประเด็น
ที่ว่าเข้าไปทาอะไรบ้าง เช่น ตรวจสอบ หรือควบคุมโรคนั้น ให้ไปกาหนดในรายละเอียดของร่างอนุบัญญัติที่ต้อง
ออกตามความในมาตรา 34 ส่วนเรื่องแบบฟอร์มที่ ได้นาเสนอในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการเข้าไป และบันทึก
การตรวจสอบควบคุม เป็นบันทึกที่มี วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ส่งข้อมูลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ทราบว่ า เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในพื้ น ที่ เ ข้ า ไปด าเนิ น การอะไรบ้ า ง
ในขณะเดียวกันก็ให้จังหวัดรายงานให้ส่วนกลางในฐานะผู้กากับติดตามทราบในภาพรวมทั้งประเทศว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามกฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ ด าเนิ น การอย่ า งไร ในพื้ น ที่ ใ ดบ้ า ง ไม่ ใ ช่ ว่ า รายงานแล้ ว ต้ อ งรอให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดหรือกรมควบคุมโรคให้ ความเห็ นหรืออนุญาตอีกที กล่ าวคือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสามารถใช้ดุลพินิจได้เลยว่าจะดาเนินการอย่างไรที่หน้างาน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 กฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. ....
1. ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้เสียหาย”.หมายความว่า.บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินจากการดาเนินการ
เฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการประชุม
ครั้งที่แล้ว มีการพิจารณานิยามของคาว่า “ผู้เสียหาย” ว่าเป็นความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน แต่ในร่าง
กฎกระทรวงฉบับนี้ได้มีการปรับแก้โดยได้กาหนดเพิ่มเติมในส่วนความเสียหายต่อชีวิต รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล
ค่าขาดรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาด้วย จึงขอเสนอให้มีการปรับแก้ไขนิยามคาว่า “ค่าเสียหาย” เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา…

๙
เนื้อหาในร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งตรงกับที่ทางสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เคยตั้งขอสังเกตไว้ในที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวในตอนท้ายของการประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตัดนิยามคาว่า “ผู้เสียหาย” ออก เนื่องจากข้อ 5 ของร่างกฎกระทรวงนี้มีการกาหนด
ไว้แล้วว่าค่าเสียหายที่จะชดเชยนั้นได้แก่อะไรบ้าง
มติที่ประชุม เห็นควรให้ตัดนิยามคาว่า “ผู้เสียหาย” ออก
2. ข้อ ๒ เมื่อเกิดความเสี ย หายแก่ผู้ เสี ยหายหรือทรัพย์สิ นของผู้ เ สี ยหายและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ า
ความเสียหายนั้นเกิดจากการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ณ ท้องที่ใด
(๑) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการ
ส านั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ ก รณี ทราบว่ า มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติดต่ อ ให้ น ายแพทย์ส าธารณสุ ข จังหวัดรายงานต่ อคณะกรรมการโรคติด ต่อจั งหวั ด
ในกรณี ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แล้ ว เกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น ในเขตจั ง หวั ด
หรือผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในกรณีที่มี
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วเกิดความเสียหายขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ถึงความเสียหาย
(๒) กรณีที่ผู้เสียหายยื่นคาขอรับค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายด้วยตัวเอง ให้ผู้เสียหายยื่นคาขอที่
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในกรณี ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แล้ ว เกิ ด
ความเสี ย หายขึ้ น ในเขตจั ง หวั ด หรื อ ที่ ส านั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร ในกรณี ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วเกิดความเสียหายขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรจะได้รู้ถึงความเสียหาย โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
การรายงานตาม (๑) และคาขอรับค่าทดแทนตาม (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศ
กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงาน
ตามข้อ ๒ แล้ว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
พิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไป
ได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้ อ ๔ ในการพิ จ ารณาก าหนดค่ า ทดแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี ย หายแก่ ผู้ เ สี ย หาย ให้ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ด าเนิ น การจั 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
โรคติดต่อ ผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
(2) พิจารณา…

๑๐
(2) พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อว่าได้ดาเนินการไปตาม
อานาจหน้าที่ และได้กระทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือไม่
(๓) เสนอข้อเท็จ จริ งและพยานหลั กฐานตาม (1) และ (2) ต่อ คณะกรรมการโรคติ ดต่อจัง หวัดหรื อ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย
ตามความจาเป็น
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 4 มีการแก้ไขปรับปรุงโดยเปลี่ยน
รูปแบบการพิจารณากาหนดค่าทดแทน ซึ่งแต่เดิมกาหนดให้เป็นอานาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่จากการประชุมครั้งที่แล้ว คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า เนื่องจาก
กรรมการนั้ น มาจากหลายภาคส่ วน อาจเกิดความไม่สะดวกหรือไม่คล่ องตัวในการดาเนินการ จึงได้ มีมติให้ ฝ่ าย
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดาเนินการ
และได้เปลี่ยนถ้อยคาจากคาว่า “สารวจ” เป็น “ดาเนินการ”เนื่องจากเรื่องการจัดทาบัญชี ฝ่ายเลขานุการได้นา
ต้นแบบมาจากกฎกระทรวงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง จะมีเรื่องของการสารวจความเสียหาย
แต่ของทางควบคุมโรคจะไม่มีการสารวจในลักษณะนั้น จึงได้เปลี่ยนถ้อยคาจากคาว่า “สารวจ” เป็น “ดาเนินการ”
ทั้งนี้ เมื่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานครดาเนินการแล้ว ก็ให้เสนอข้อเท็จจริง ต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณากาหนดค่าทดแทน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. ข้อ ๕ ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย ให้ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจั งหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครคานึงถึงสภาพความเสี ยหายที่ผู้เสี ยหายได้รับ
ประโยชน์ที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย โดยให้
พิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
(๒) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๓) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละ
ไม่เกินสามร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(๔) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวนตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(ข) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวนสองหมื่นบาท
(ค) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกินสามหมื่นบาท
(5) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
(๖) ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เสียหาย ให้คณะกรรมการคานึงถึงสภาพของ
ทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือเทียบราคาที่อ้างอิงจากราคาที่ ทางราชการกาหนดตามที่
เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ที่กระทรวงการคลังกาหนดในการเรียกให้ ผู้ทาละเมิดชดใช้ความเสี ยหายให้ แก่ทางราชการ การที่ทางราชการ
ได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความเป็นธรรม
นางสาว…

๑๑
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 5 เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมฯ เห็นว่าในการพิจารณากาหนดค่าทดแทนควรมีฐานอ้างอิง มิเช่นนั้น
จะเป็นการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกาหนดค่าทดแทนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจที่กว้าง
และเป็นการยากที่จะกาหนดจานวนค่าทดแทน ทางฝ่ายเลขานุการจึงได้นาเนื้อหาในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546
ของกระทรวงยุติธรรมมาปรับ ใช้ ทั้งนี้ ในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวและร่างกฎกระทรวง
ฉบับนี้ จะอยู่ ใน (3) ค่าขาดประโยชน์ ทามาหาได้ในระหว่างที่ไม่ส ามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ซึ่งของ
กระทรวงยุติธรรมกาหนดอัตราไว้ที่ 200 บาท ส่วนของเราปรับให้เป็น 300 บาทตามอัตราค่าครองชีพในปัจจุบัน
และอีกประเด็นหนึ่ งที่แตกต่างกันคือเรื่องระยะเวลาที่ทางราชการจะชดเชยให้ ซึ่ง กระทรวงยุติธรรมกาหนดให้
ไม่ เกิ น 1 ปี นั บ แต่วั นที่ ไม่ส ามารถประกอบการงานได้ปรกติ เมื่อมาเทียบเคี ยงกั บ เรื่องโรคติ ดต่อ ระยะเวลา
ที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ คือ ช่วงระยะติดต่อของโรคที่ผู้ป่วยถูกกักตัวไว้จนไม่สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ ซึ่งโดยปรกติแล้วระยะเวลาที่นานที่สุดคือ 14 วัน และเมื่อคิดช่วงเวลาเป็น 2 เท่าของระยะเวลาที่นาน
ทีส่ ุดที่จะถูกกักตัวซึ่งก็คือ 28 วัน เราจึงกาหนดให้ระยะเวลาสูงสุดที่ราชการจะชดให้ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้
ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติเป็น 30 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
ส่วนอัตราอื่นๆ ใน (1) (2) (4) และ (5) นั้นเทียบเคียงจากกฎกระทรวงของกระทรวงยุติธรรม
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เคยได้รับการสอบถามผ่านโทรศัพท์มาว่า
การชดเชยความเสียหายตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะชดชดให้ในกรณีโรคติดต่ออะไรบ้าง ซึ่งโดยนัยของกฎกระทรวง
ฉบั บ นี้ เข้าใจว่าเป็ นโรคติดต่ออัน ตรายและโรคระบาด แต่ ประชาชนที่ ได้ อ่านร่ างกฎกระทรวงฉบับ นี้ ไม่ทราบ
โดยกรณีที่เกิดขึ้นคือ ผู้สอบถามเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วถูกที่ทางานให้หยุดพักงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทน จึงเกิดข้อสงสัย
ว่ากรณีเช่นนี้สามารถขอค่าชดเชยตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้หรือไม่ ซึ่งเห็นว่ าควรมีการกาหนดในกฎกระทรวง
ให้ชัดเจนว่าจะชดเชยให้ในกรณีที่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องของการที่ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วเกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคล ส่วนกรณีที่
เขาติดโรคโดยไม่ทราบสาเหตุและมิได้เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แล้วเกิดค่ายใช้จ่ายในการรักษาตัวเองนั้น
จะเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกาหนดให้ทางราชการต้องชดเชยให้ อย่างไรก็ดี ในส่วนปัญหาที่
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไปเสนอนั้น อาจจะแก้ปัญหาโดยการทา Q&A โดยรวบรวมคาถามที่ประชาชนถามเข้ามาบ่อย
และแนวทางการตอบคาถามไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องตรงกัน
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ค่าใช้จ่าย
บางรายการตามข้อ 5 (4) (ก) ในกรณีที่ผู้เสียหายตายนั้น กฎกระทรวงของกระทรวงยุติธรรมใช้คาว่า “ค่าตอบแทน”
หรือ “ค่าทดแทน” และอีกประเด็นคือกรณีค่าทาศพตาม 5 (4) (ข) ที่กาหนดว่า “ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวน
สองหมื่นบาท” ซึ่งไม่ใช้คาว่า “ไม่เกิน” นั้น ต้องจ่ายเต็มจานวน 20,000 บาทหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า กฎกระทรวงของกระทรวงยุติธรรมกาหนด
ไว้ว่าสาหรับค่าจัดการศพให้จ่ายเป็นเงินจานวนเท่านี้ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้เสียหายตาย ก็จะจ่ายค่าทดแทนให้เต็มจานวน
คือ 20,000 บาท แต่ในรายการอื่นจะก าหนดไว้ ว่าให้ ได้ ไม่เกิ นจานวนเท่ าใด จะมีเฉพาะแต่กรณีตายเท่านั้ น
ที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเต็ ม จ านวน ทั้ ง นี้ ในส่ ว นข้ อ 5 (4) (ก) นั้ น ขอปรั บตามที่ ผู้ แทนกลุ่ มกฎหมาย ส านั กปลั ด
กระทรวงสาธารสุข เสนอ คือ ให้เปลี่ยนจากคาว่า “ค่าตอบแทน” เป็น “ค่าทดแทน”
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อ 5 (4) (ก) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“(ก) ค่าทดแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวนตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
6. ข้อ ๖…

๑๒
6. ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้พิจารณา
กาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายแล้ว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ ค่ า ทดแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี ย หายเป็ น จ านวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ นแล้ ว ไม่ เ กิ นหนึ่ ง แสนบาท
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเสนอเรื่องไปยังกรมควบคุมโรค
เพื่อดาเนินการจ่ายค่าทดแทน
(2) กรณี ที่ ค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ยหายเป็ นจ านวนเงิ นรวมทั้ งสิ้ นแล้ ว เกิ นกว่ าหนึ่ งแสนบาท
ให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวั ดหรื อคณะกรรมการโรคติ ดต่ อกรุ งเทพมหานครเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
7. ข้อ ๗ ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีแจ้งผลการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายพร้อมกับแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งข้อสังเกตว่า การแจ้งสิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นสิทธิ์อุทธรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ตัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์ออกไป
แล้ วและให้ ไปด าเนิ น การในชั้ น ศาลแทน แต่ จ ะต้ อ งมี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ์ ใ นการฟ้ อ งคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองแทน เพราะหากไม่แจ้งอาจมีผลเสียต่อหน่วยงานเอง เนื่องจากระยะเวลาจะเพิ่ม
จาก 90 วัน เป็น 1 ปี
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี แจ้งผลการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายพร้อมกับแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย การ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี”
8. ข้อ ๘ ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายต่อเนื่ องกันหลายจังหวัดหรือ
ต่อเนื่องกันระหว่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี รายงานความเสียหายดังกล่าวต่อกรมควบคุมโรค ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับ
รายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อว่ามีความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หรือวันที่ได้รับคาขอจากผู้เสียหาย ตามข้อ 2
เมื่อกรมควบคุมโรคได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เพื่อพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายต่อไป
ให้ น าความในข้ อ ๓ ข้ อ ๔ ข้ อ ๕ ข้ อ ๖ และข้ อ ๗ มาใช้ บั ง คั บกั บ การพิ จ ารณาก าหนดค่ า ทดแทน
เพื่อชดเชยความเสียหายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยอนุโลม
มติในที่ประชุม เห็นชอบ
9. ข้อ ๙ หลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขเกี่ ยวกับการเบิก จ่า ยค่า ทดแทนเพื่ อชดเชยความเสี ย หาย
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศกาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
10. ข้อ ๑๐…

๑๓
10. ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณของกรมควบคุมโรค แล้วแต่กรณี
มติในที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขในการดาเนิน การหรื อ
ออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอั งคณา บริ สุท ธิ์ ผู้ อานวยการศู น ย์ก ฎหมาย ชี้แ จงถึ งหลั กการและที่ม าของร่า งประกาศ
กระทรวงฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 7 (2) และมาตรา 34 โดยมาตรา 7 (2) ได้กาหนดให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการดาเนินการหรือออกคาสั่ง และการสอบสวนโรค และมาตรา 34 ได้กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเข้าไปดาเนินการควบคุมโรคซึ่งมีทั้งหมด 8 อนุมาตรา โดยที่มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้รัฐมนตรี
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่ งชาติ มีอานาจประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการด าเนิ น การออกค าสั่ ง ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า มาตรา 7 (2) และมาตรา 34 มี ค วามสอดรั บ กั น
และประกาศฉบับนี้ได้นาเข้า สู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ
ได้มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาของประกาศฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอ
รัฐมนตรีลงนาม
1. บทอาศัยอานาจ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....”
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4. ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คาสั่ง” หมายความว่า คาสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ออกโดย
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. ข้อ 4 เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อออกคาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคตามคาสั่งของตน ทั้งนี้
คาสั่งต้องทาเป็นหนังสือ โดยหนังสือคาสั่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
6. ข้อ 5 ค าสั่ ง ให้ มี ผ ลใช้ยั น ต่อ บุ คคลผู้ อ ยู่ ในบั งคั บ ของคาสั่ งตั้ ง แต่ ข ณะที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บแจ้ งเป็ นต้ น ไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
7. ข้อ ๖…

๑๔
7. ข้ อ ๖ ให้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อ แจ้ งค าสั่ งต่ อผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ ทราบ โดยวิ ธี การอย่ างหนึ่ ง
อย่างใดต่อไปนี้
การแจ้ ง โดยวิ ธี ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ ถ้ า ได้ ส่ ง ไปยั ง ภู มิ ล าเนาของผู้ รั บ ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า ได้ รั บ แจ้ ง ตั้ ง แต่
ในขณะที่ไปถึง ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้ าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้แล้ว การแจ้ง
ไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลาเนาของผู้รับแล้ว
การแจ้งโดยวิธีให้บุคคลนาคาสั่งไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนาไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่ง
ให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้น
หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้ร่วม
ดาเนินการที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
8. ข้อ 7 ในกรณีมี เหตุ จ าเป็ น เร่ งด่ ว น การแจ้ง คาสั่ งจะใช้วิธี การส่ งทางเครื่ องโทรสาร หรือ วิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการได้ส่งคาสั่งนั้น และต้องจัดส่งคาสั่งตัวจริงโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
ตามข้อ 6 ให้ แก่ผู้ รั บ ในทัน ทีที่อาจจะกระทาได้ ในกรณีนี้ให้ ถือว่าผู้ ได้รับแจ้งคาสั่ งเป็นหนังสื อตามวัน เวลา
ที่ปรากฏในหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ หรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ
9. ข้อ 8 ในกรณีมี เหตุ อื่ นใดเกี่ ยวกั บเจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติ ดต่ อซึ่งมี สภาพร้ ายแรงอั นอาจทาให้
การออกคาสั่งไม่เป็นกลาง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นจะทาการออกคาสั่งในเรื่องนั้นไม่ได้ และแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีคาสั่งโดยไม่ชักช้าว่าผู้นั้นมีอานาจ
ในการออกคาสั่งในเรื่องนั้นหรือไม่
ในกรณีตามวรรคหนึ่ งไม่ใช้ บั งคั บกับ กรณี ที่มีค วามจาเป็ นเร่ งด่ว น หากปล่ อยให้ ล่ าช้า ไปจะเสี ยหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑๐.ข้อ ๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรื อการแต่งตั้งไม่ช อบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้ นั้นต้องพ้นจากตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อผู้ นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ของตนตาม
ประกาศนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑๑. ข้อ ๑๐ ภายหลังได้แจ้งคาสั่งให้บุคคลผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ทาคาสั่งมีอานาจที่จะพิจารณาการเข้าดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของตนได้
และจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเข้าดาเนินการได้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคาสั่ง
โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งน้อยที่สุด
ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เข้าดาเนินการ
ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจริ ง
ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้น
ทั้งนี้ การดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการดาเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ประกาศกาหนด
นางสาว...

๑๕
นางสาวอัง คณา บริ สุท ธิ์ ผู้อ านวยการศูน ย์ก ฎหมาย กล่ าวว่า ข้ อ ๑๐ มีป ระเด็ นจากการประชุ ม
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งทางผู้แทนของกลุ่มกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้ตัด
ข้อ ๑๐ วรรคสาม ออก เพราะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๒ โดยให้นาเนื้อหาส่วนนี้ไปเขียนไว้ในอนุบัญญัติ
ที่ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้มีมติให้นาข้อเสนอดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และเนื่องจากมาตรา ๓๔ ทั้ง ๘ อนุมาตรา มีทั้งมาตรการ
รอนสิ ทธิขั้น สูง เช่น การแยกกัก การกักกัน การเข้าไปกาจัดหรือทาลายแหล่งรังโรค และมาตรการรอนสิ ทธิ
ที่สามารถขอความร่วมมือได้ เช่น การจัดการสุขาภิบาล การขอให้ทาความสะอาด ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่ งชาติ จึ งมี มติ ให้ กรมควบคุ มโรคออกแนวปฏิ บั ติใ ห้ ชั ดเจนเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การออกค าสั่ ง ในแต่ ล ะเรื่ อ ง
ตั้งแต่เรื่องที่เป็นการรอนสิทธิขั้นสูงจนถึงการรอนสิทธิขั้นเล็กน้อย และขอหารือประเด็นที่กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอให้ ตั ด ค าว่ า “โดยผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของค าสั่ ง จะต้ อ งชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามจริ ง ให้ แ ก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้น” ในข้อ ๑๐ วรรคสาม ออก
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ก่อนอื่นต้อง
พิจารณาก่อนว่ามาตรา ๓๔ อนุมาตราใดที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องดาเนินการเอง กรณีตามมาตรา ๓๔
(๑) ถึง (๗) เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคาสั่งให้ทาหรือไม่ให้ทาอะไร แต่กรณีตามมาตรา ๓๔ (๘)
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคาสั่งไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องเข้าไปเอง ดังนั้น กรณีที่จะ
ออกคาสั่งทางปกครองได้ คือกรณีมาตรา ๓๔ (๑) ถึง (๗) ซึ่งถ้าออกคาสั่งให้เขาทาแล้ว เขาไม่ทา เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อก็เข้าไปดาเนินการเอง โดยให้ผู้นั้นเสียค่าใช้จ่ายตามมาตรา 44 และเห็นว่าประกาศฉบับนี้ต้อง
เน้นไปที่มาตรา ๓๔ ทุกอนุมาตราเป็นหลักก่อน
นางสาวอั งคณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ กฎหมาย กล่ าวว่ า มาตรา 34 (1) ถึ ง (8) เป็ นเรื่ องที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถดาเนินการเอง หรือจะออกคาสั่งให้ผู้ใดดาเนินการก็ได้เช่นกัน เช่น มีผู้มีเหตุ
สงสัยว่าป่วยเข้ามาในพื้นที่แล้วไปอยู่ที่พัทยา ในขณะที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเดินทางไปยังไม่ถึง อาจจะมี
หนังสือเป็นคาสั่งไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ ก่อน เช่น ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าไปดาเนินการ นาตัวมา
ตรวจ หรือมารักษา แต่การออกคาสั่งให้ผู้อื่นดาเนินการแทนมีเงื่อนไข คือ คาสั่งต้องทาเป็นหนังสือ โดยทางวิธี
ปฏิ บั ติ จ ะส่ ง หนั ง สื อ เป็ น ทางการ หรื อ E - mail หรื อทาง Line ก็ ได้ แต่ ต้ องมี หลั กฐานเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร
โดยหลักการของมาตรา 34 ทั้ง ๘ อนุมาตรา เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการเองหรือออกคาสั่งให้ผู้อื่น
เช่น เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครองบ้านดาเนินการก็ได้ แต่ถ้าจะโยงมาตรา 34 กับเรื่องค่าใช้จ่ายต้องโยงไปที่มาตรา
๔๔ กล่ าวคือ ถ้าสั่ ง ให้ ดาเนิ น การตามมาตรา ๓๔ (3) (4) (5) ซึ่งเป็น กรณีของการนาศพหรือซากสั ตว์มาให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือการเข้าไปกาจัดแหล่งรังโรคหรือทาลายสิ่งใดๆ
ที่มีเชื้อโรคติดต่อ และการเข้าไปในบ้าน โรงเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค แล้วผู้รับคาสั่งไม่ทาตาม เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อก็จะเข้าไปดาเนินการแทน ซึ่งเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น เขาต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในจานวนเท่าที่จ่ายจริง
แต่มีประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าควรจะกาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้โยงกับเรื่อง
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ หรือจะตัดประโยคนี้ออกแล้วเอาไปเขียนไว้ในอนุบัญญัติออกตามความมาตรา ๔๔
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการออกคาสั่ง
ให้บุคคลทาอะไร ต้องทาตามกระบวนการที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกาหนด เพื่อให้คาสั่งที่ออกมา
ชอบด้วยกฎหมาย ส่ว นมาตรา ๔๔ กฎหมายกาหนดไว้ชัดว่ากรณีใดบ้างที่เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ออกคาสั่งให้เขาทาแล้วเขาไม่ทาจึงจะเข้าไปดาเนินการแทนและให้เขาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ตามข้อ ๑๐
วรรคสาม ไม่ได้ระบุอนุมาตรา ซึ่งอาจเป็นการเขียนเกินกว่าที่กฎหมายแม่บทให้อานาจ ดังนั้น จึงขอให้ปรับแก้
ข้อ ๑๐ ใหม่
นางปิ่นนภ…

๑๖
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ข้อ ๑๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้การดาเนินการ
ป้ องกันและควบคุมโรคติ ดต่อ ให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบั ติการด าเนินการป้องกันและควบคุ มโรคติ ดต่อที่อธิบดี
กรมควบคุมโรคได้ประกาศกาหนด ถ้ามีกรณีเช่น ตอนนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ซิกา และคณะกรรมการ
ด้านวิชาการกาหนดให้ มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติการดาเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา ซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งแล้ว ถ้าตรงนี้เขียนว่า “ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ประกาศกาหนด” จะต้องออก
ประกาศกรมควบคุมโรคสาหรับทุกรายโรค แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น “ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กาหนด” ก็จะไม่ต้อง
ไปออกประกาศใหม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ ตามข้อนี้ไม่ใช่การประกาศ
รายโรค แต่เป็นการประกาศแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละ
อนุ มาตราว่าจะออกคาสั่ งหรื อดาเนิ น การอย่างไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร เช่น กรณี การนาตัว คนมาแยกกัก
จะกาหนดเกณฑ์ว่า เขามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ เขายังไม่พ้นระยะติดต่อของโรค ๑๔ วันหรือไม่ หรือกรณีตาม
มาตรา ๓๔ (๒) หรือ (๓) เรื่องการนาศพหรือซากสัตว์ไปรับการตรวจ มีเกณฑ์การเข้าไปดาเนินการหรือสั่งให้บุคคลอื่น
เข้าไปดาเนินการแทนอย่างไร ไม่ใช่การไปกาหนดแนวทางปฏิบัติเป็น รายโรคแบบนั้น ส่วนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา น่าจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ทั่วประเทศปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อเป็นการดาเนินการตามมาตรา ๓๔
นางสาวปิยพรรณ พรหมเมศร ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ข้อ ๘ เป็นเรื่อง
การออกคาสั่งไม่เป็นกลาง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นรูปแบบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขอให้ฝ่ายเลขานุการอธิบายเหตุผลในการกาหนดข้อนี้ขึ้นมาเพิ่มเติม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ข้อ ๕ ข้อ ๖
ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ เป็ น เนื้ อหาที่ได้ มาจากการเทียบเคียงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่งในส่วนของข้อ 8 เป็น กรณีที่อาจมีการออกคาสั่งไม่เป็นกลาง เช่น เป็นบ้านของตัวเอง เป็นญาติ
ตัวเอง อาจจะมีการออกคาสั่งที่เบาและไม่กระทบกระเทือนกับค่าใช้จ่าย จึงเห็น ควรนาเรื่องที่เกี่ยวกับการออก
คาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งหมดมาเขียนไว้ ในข้อ ๘ นี้
เพียงแต่อาจต้องมีการอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม หรือออกแนวทางการดาเนินการตามประกาศฉบับนี้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
และขอความเห็น จากคณะอนุกรรมการทุกท่านในส่ว นของข้อ ๑๐ ที่ค้างอยู่ว่าจะคงเรื่องชดใช้ค่าใช้จ่ายไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ หรือตัดออกแล้วนาไปเขียนไว้ในอนุบัญญัติออกตามความมาตรา 44
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์การออกคาสั่ง คือ ถ้าเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสั่งให้เขาทาแล้วเขาไม่ทาภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเขาดาเนินการเอง
ซึ่งโดยหลักไม่ต้องเขียนเรื่องค่าใช้จ่าย ประเด็นอยู่ที่การออกคาสั่งจะมีรูปแบบอย่างไร โดยฝ่ายเลขานุการได้เขียนไว้
ในข้อ ๑๓ แล้ว คือเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนแล้ วออกคาสั่งไม่ทัน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
เข้าดาเนินการเอง และขอสอบถามประเด็นตามข้อ ๙ ว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นการแต่งตั้งโดยตาแหน่ง
ใช่หรือไม่
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีทั้งที่เป็นการ
แต่งตั้งโดยตาแหน่งและโดยคุณสมบัติ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ลาดับชั้น
ของอนุบัญญัติ ที่ออกตามความมาตรา 34 และมาตรา 44 ต่างกัน กล่าวคือ มาตรา ๓๔ ให้ออกเป็นประกาศ
กระทรวง ส่วนมาตรา ๔๔ ให้ออกเป็นระเบียบกระทรวง และการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๑๐ ว่าให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย
เฉพาะกรณี…

๑๗
เฉพาะกรณีที่ เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ ได้ ออกคาสั่ งให้ ดาเนินการตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๕) แล้ ว เขา
ไม่ดาเนินการนั้น ทาให้ดู เหมือนกับว่าเป็นการคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๔ ซึ่งไม่ได้เขียนฐานอานาจให้ทาได้และเป็นเรื่องเงิน ในส่วนข้อ ๑๑ เป็นเรื่องคาเตือน
โดยคาเตือนต้องระบุค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเอง ซึ่งก็ไม่ชัดว่าเป็นคาเตือนที่ออกตามมาตรา ๓๔ อนุมาตราใด
จึงเห็นว่าเรื่องเงินต้องตัดออกไป ส่วนเรื่องการดาเนินการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบดี
ประกาศกาหนด เห็นว่าไม่น่าจะเขียนแบบนี้ได้ เพราะประกาศกระทรวงฉบับนี้รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ แต่แนวทาง
ปฏิบัติอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประกาศ และสานักคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความว่ากรณีเช่นนี้ไม่อาจทาได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย เสนอว่า ขอตัดเรื่องค่าใช้จ่ายออกแล้วไปเขียนไว้ใน
อนุบัญญัติออกตามความในมาตรา ๔๔ ประกาศฉบับนี้ให้กาหนดเฉพาะเรื่องการดาเนินการหรือการออกคาสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และขอชี้แจงประเด็นตามข้อ ๙ เรื่องเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีหลายแบบ
หลายระดับ หลายวิธีการได้มา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโดยตาแหน่ง หรือโดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์อย่างอื่นด้วย
เช่น ถ้าเป็นระดับปฏิบัติการจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมที่เราจัดเองหรือที่เรารับรอง เพื่อให้เขามีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อย่างไรก็ดี ทางผู้บริหารเห็นว่าควรกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้
ด้ ว ยว่ า หากตรวจสอบได้ ในภายหลั ง แล้ ว ปรากฏว่ า เขาไม่ ได้ ผ่ านหลั กสู ตรตามที่ ก าหนด ให้ ถื อว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาได้
ดาเนินการไปชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นที่มาของข้อนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะขอรับไปหารืออีกครั้งว่าแนวทาง
ปฏิบัตินี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่อธิบดี กรมควบคุมโรคประกาศกาหนดหรือจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะต้องนามา
แนบท้ายประกาศฉบั บนี้ และจะรั บไปปรับในเรื่องของรูปแบบการออกแนวทางปฏิบัติ และขอเสนอให้ตัดคาว่า
“โดยผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้น ” ในข้อ 10
วรรคสาม ออก
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามข้อ 10
มีความเห็นว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่สามารถมอบอานาจได้ เพราะไม่ได้เป็นตาแหน่งทางราชการ และ
กฎหมายแม่บทมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 44 หรือมาตรา 45 ก็ไม่ได้บัญญัติเรื่องนีไ้ ว้ จึงขอเสนอให้ตัดส่วนนี้
ออก ในส่ ว นข้ อ 10 วรรคสาม เรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยกรณี ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ให้ ตั ด ตั้ ง แต่ ค าว่ า
“มอบหมายให้ผู้อื่นดาเนินการแทน” ออก เพราะมาตรา 34 กาหนดไว้ว่า หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่ดาเนินการเองก็ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดาเนินการ ซึ่งไม่มีคาว่า “มอบอานาจ” หรือ “มอบหมาย” ต่างกับ
มาตรา 43 ทีใ่ ห้อธิบดีเป็นผู้มอบหมาย แบบนี้กฎหมายแม่บทเขียนเรื่องของการมอบอานาจเอาไว้ ถ้ามีปัญหาเรื่อง
ข้อจากัดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 34 ก็เปิดช่องไว้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดาเนินการแทนได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขอเสนอให้ตัดเรื่องการมอบอานาจออก
และจะขอเพิ่มคาว่า “ภายหลังได้แจ้งคาสั่งให้บุคคลผู้ อยู่ใต้บังคับคาสั่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ทาคาสั่งมีอานาจที่จะพิจารณาเข้าไปดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของตนได้ ”
และเปลี่ ย นจากค าว่ า “มอบอ านาจ” เป็ น “อาจออกค าสั่ งให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ อยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่ อื่ น
เป็นผู้ดาเนินการก็ได้” ส่วนข้อ ๑๐ วรรคสาม จะขอเปลี่ยนถ้อยคาเป็น “ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งฝ่าฝื นหรือ
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดาเนินการด้วยตัวเองหรือมอบหมายหรือออกคาสั่งให้ผู้อื่น
กระทาการแทนได้” เพื่อให้สอดรับกับฐานอานาจตามมาตรา 34
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอให้ระบุด้วยว่า
“ออกคาสั่งเป็นหนังสือ” และเสนอให้ตัดคาว่า “กระทาการแทน” ออก
นายชานาญ…

๑๘
นายชานาญ ม่วงแดง ผู้แทนสานักระบาดวิทยา ขอหารือว่า กรณีของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ระดับอาเภอที่มีสาธารณสุขอาเภอเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเปรียบเสมือนผู้มีอานาจและเป็นหัวหน้าหน่วย
และมีเจ้าหน้าที่หน่วยซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย การที่ไม่ใช้คาว่า “มอบอานาจ” แต่ใช้คาว่า “สั่ง”
หมายถึงการสั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยซึ่งอยู่ในหน่วยเดียวกันไปดาเนินการแทนใช่หรือไม่
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ข้อ 9 คาว่าพ้นจากตาแหน่ง คือ พ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช่หรือไม่ ถ้าพ้นจากตาแหน่งก็จะไม่ใช่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แต่ถ้าพ้นจาก
การเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ถ้อยคาตามข้อ 9 เหมือนจะไม่ผูกกับตาแหน่ง จึงขอสอบถามว่าเป็นการ
แต่งตั้งโดยตาแหน่งใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะแต่งตั้ง
มีรูปแบบทีห่ ลากหลายมาก ซึ่งการแต่งตั้งโดยตาแหน่งส่วนมากจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะรู้และตระหนักถึงการ
ใช้ดุลยพินิจในการสั่งการใดๆ อยู่แล้ว เรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งหลักสูตรที่เรากาหนด เราจะเขียนชื่อ
หลักสูตรที่เป็นชื่อกว้างๆ ไว้ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหรื อสอบสวนโรค ระยะเวลา
18 ชั่วโมงขึ้นไป อย่างไรก็ดี หากกาหนดชื่อหลักสูตรแบบนี้ การตีความหรือความเข้าใจของพื้นที่ แต่ละที่จะเข้าใจ
ว่ า ใครมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ส่ ง ชื่ อ เสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลงนามอาจจะมี ค วามเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่ อนไป อีก ประการคือ การเพิ่มหรือเปลี่ ยนแปลงหลั กสู ต รแล้ ว ท าให้ เกิด ช่อ งว่า งในการทางานของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับการแต่งตั้งไปก่อนแล้ว กล่าวคือ คุณสมบัติที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ต้องไปเรียนเพิ่ม
หรื ออบรมเพิ่ ม เพื่ อจะได้ มาทาหน้ าที่ นี้ ก็ เลยต้ องคงข้ อนี้ ไว้ ส่ ว นเหตุ ที่ จ ะท าให้ ผู้ นั้ น พ้ นจากสภาพความเป็ น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายเลขานุการจะขอรับไปปรับ ในส่วนของข้อ 10 ที่ผู้แทนสานั กระบาดวิทยา
สอบถามมา ขอชี้ แ จงว่ า ภาษากฎหมายต้ อ งเขี ย นให้ ส อดรั บ กั บ ฐานอ านาจและเขี ย นถ้ อ ยค าให้ เ ชื่ อ มไป
ทั้งตัวกฎหมาย แต่ทั้งนี้ หลักการใหญ่ๆ อยู่ที่ว่า ถ้าเข้าไปดาเนินการเองจะทาอย่างไร ถ้ามอบคาสั่งให้ผู้อื่นไป
จะทาอย่ างไร ถ้าหน่ ว ย CDCU เข้าไปแล้ วมีลู กทีมจะทาอย่างไร จะต้องออกคาสั่งเป็นหนังสื อให้ ลู กทีมที่ตามไป
ในวันนั้นด้วยหรือไม่ เป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติที่จะต้องมีการชี้แจงให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เข้าใจ
แต่ในเรื่องของถ้อยคาขอให้เสนอเปลี่ยนคาว่า “มอบอานาจ” เป็น “ออกคาสั่งเป็นหนังสือ”
นายภาคภูมิ ไชยปุร ณะ ผู้ แ ทนสานักงบประมาณ กล่ าวว่า ในส่ ว นของการออกค าสั่ งให้ เจ้า หน้า ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาดาเนินการ ขอเสนอให้มีการปรับถ้อยคาอีกครั้ง
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจาก
ผู้ว่าราชการจั งหวัด จะต้องตั้งหน่ ว ยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นมา อันประกอบด้ว ยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อซึ่งมีอานาจตามมาตรา 34 และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ การสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้ว่าราชการ
แต่งตั้ง มาตรา 34 กาหนดไว้แล้วว่าการจะดาเนินการตามวรรคหนึ่งจะต้องมีการสอบสวนโรคก่อน ซึ่งก็เป็นหน้าที่
ของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ แต่ประเด็นคือ ไม่มีมาตราใดรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการ
แสดงว่าจะต้องมีใครสักคนที่มีอานาจออกคาสั่งให้ดาเนินการและสอบสวนโรค และในส่วนของผู้ที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติ ดต่อ จะออกค าสั่ ง ให้ ด าเนิ นการ กฎหมายใช้ค าว่า “ผู้ ใด” ดัง นั้น จึงเห็ นว่ า การออกค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ออกคาสั่งให้
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดาเนินการ 2. ออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นในพื้นที่ดาเนินการ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อ 10 เป็นเรื่องภายหลังที่เราออกคาสั่ง
ให้ บุ ค คลนั้ น ดาเนิ น การ แล้ วเขาไม่ด าเนิ นการ หรือภายหลั งที่เราออกค าสั่ งให้ ดาเนิ นการและภายหลั งเห็ นว่ า
เราจะต้อง…

๑๙
เราจะต้องเข้าไปดาเนิ นการเอง โดยขั้ น ตอนแรกคื อ แจ้ง เจ้าบ้ าน ตามข้อ 4 และ 5 คือแจ้งเป็ นหนัง สื อหรื อ
แจ้งโดยวิธีการใด ต่อมาจนถึงข้อ 10 คือภายหลังที่เราได้แจ้งคาสั่งไปยังบุคคลนั้นแล้ว ก็ยังให้อานาจเราในการ
เข้าไปดาเนิ น การเองหรื อจะทาคาสั่ งเป็ นหนังสื อไปยัง เจ้าหน้าที่ รพสต. ให้ เข้าไปพ่นยุง หากชาวบ้านไม่ยอม
ดาเนินการ ในส่วนที่ท่านผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ตัดคาว่า “เจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชา” ออก เห็นว่าจะเป็นการออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ เจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
หรือจะไม่มุ่งไปที่เจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคคลเลย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ 2 ทาง คือ เข้าไปดาเนินการเอง
หรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดาเนินการแทน
นายปัญญา ใบทอง ผู้ แทนกลุ่มกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา
คงเป็นไปไม่ได้แน่ เพราะเจ้าหน้าที่ รพสต. ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เห็นควรให้เป็น
เจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประเด็นคือ การออกคาสั่งเป็นหนังสือ
จะออกค าสั่ ง ให้ ใครบ้ าง ซึ่ งมี ทั้ ง 2 แบบ คื อ สั่ งให้ บุ คคลภายใต้ สั งกั ดเดี ยวกันไปทาแทนหรื ออาจะเป็ นสั งกั ดอื่ น
หรืออาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เลยก็ได้ ในการเข้าไปแหล่งรังโรคเพื่อเข้าไปทาความสะอาด ซึ่งอาจจะออกคาสั่งให้
ประชาชนเข้าไปช่วยเราในการดาเนิ นการ ฝ่ ายเลขานุการจึงขอเสนอให้ใช้คาว่า “เจ้ าหน้าที่อื่นหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ดาเนินการก็ได้”
นายสุเ ทพ ยิ้ม ละมุล ผู้แ ทนกรมปศุสัต ว์ กล่า วว่า การออกคาสั่งจะต้อ งเป็น การสั่ง คู่ก รณี ซึ่ง ก็คือ
เจ้า ของบ้า น คือเป็นเรื่องเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้ดาเนินการเองแล้วใช้วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ควรจะเขียนว่าออกคาสั่งให้คู่กรณีผู้อยู่ภายใต้อานาจของรัฐ ในการเข้าไปบังคับเขาเป็นผู้ดาเนินการ
จะต้องเขียนให้ชัดให้เข้าใจว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้ดาเนินการเอง แต่อาจจะออกคาสั่งให้บุคคลอื่น
หรือประชาชนในการช่วยดาเนินการ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้รับผิดชอบเอง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย หารือว่า เราจะเพิ่มคาว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”ได้หรือไม่
ซึง่ ในกรณีที่สถานการณ์ที่รุนแรงแล้วจาเป็นที่จะต้องสั่งให้บุคคลอื่นดาเนินการตามมาตรา ๓๔ ซึ่งในการใช้อานาจ
ตามกฎหมายนั้น กรณีที่สถานการณ์ไม่รุนแรง ให้ใช้วิธีการขอความร่วมมือ ก่อน แต่หากเป็นกรณีที่สถานการณ์
รุนแรง เช่น ที่จังหวัดภูเก็ต จะต้องมีการเข้าไปนาศพออกมา แต่ไม่มีใครที่ยินยอมเข้าไป เจ้าหน้าที่ส่ว นกลาง
ขอความร่วมมือก็ไม่มีบุคคลใดยินยอมเข้าไป ก็จาเป็นที่จะต้องใช้อานาจตามกฎหมาย ไม่ได้เขียนว่าให้บุคคลอื่น
ซึ่งใครก็ได้ แต่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการนั้นหรือในคาสั่งนั้นเป็นผู้ดาเนินการแทน
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะเป็นการกาหนดว่าถึงแม้จะเป็นบุคคลอื่นก็ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
ไม่ใช่ว่าเป็ น การออกคาสั่ ง ให้ใครทาก็ได้ เช่น เจ้าหน้าที่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทาเรื่องการป้องกันและควบควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่นั้น ตาบลนั้น
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ในกรณีที่สั่งแล้วไม่มีใครยอมทาก็สามารถ
ออกคาสั่งได้อยู่แล้ว ซึ่งมาตรา 34 (3) เท่านั้นที่เป็นการสั่งให้บุคคลอื่นทา ส่วนในอนุมาตราอื่นก็มีระบุไว้ชัดเจน
แล้วว่าเฉพาะบุคคลใดดาเนินการ ส่วนแรกออกคาสั่งแล้ว ในส่วนที่สองก็ออกคาสั่งอีก จะเป็นการออกคาสั่งซ้อน
คาสั่งหรือไม่
นางสาว…

๒๐
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เป็นการออกคาสั่งอีกครั้ง คือ สั่งครั้งแรก
แล้วไม่มีใครดาเนินการ เช่น ในกรณีสั่งให้เอาศพออกมาจากโรงแรมที่ภูเก็ต ไม่มีใครดาเนินการ และเจ้าหน้าที่
จากส่วนกลางก็ ยังไปไม่ถึงพื้น ที่ เราจึง สั่งบุคคลอื่นที่เราคิดว่ามีศักยภาพและเกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อที่จะนาศพ
ออกมาให้เร็วที่สุด
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า หากสั่งแล้วไม่ดาเนินการก็จะมีบทลงโทษ
อยู่ แล้ ว หากจะให้ บุ คคลอื่น ท าแทนก็ใ ช้คาสั่ งเดิ มไม่ ใช่อ อกค าสั่ งซ้ อน หากสั่ ง ให้ แพทย์ดาเนิน การแล้ ว ไม่ท า
ก็ลงโทษตามบทลงโทษไป แล้วก็ไปออกคาสั่งให้สาธารณสุขดาเนินการแทน ไม่ใช่ออกคาสั่งอีกส่วนตามมา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อ 10 จะใช้ในกรณีภายหลังที่แจ้งคาสั่ง
ให้บุ คคลดาเนิน การแล้ว เจ้าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ ก็ยัง สามารถที่จะเข้าไปดาเนินการเองได้โดยที่ไม่ต้อง
ออกคาสั่งให้ผู้อื่นดาเนินการอีก ถ้าจะออกคาสั่งอีกก็จะกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือข้อ 4 จึงขอความเห็นจากที่ประชุมว่า
จะดาเนินการอย่างไร แต่ทั้งนี้ก็สามารถทาได้ทั้ง 2 แบบ คือ วิธีที่หนึ่ง หากสั่งแล้วเขาไม่ดาเนินการ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไปเอง หรือจะสั่งให้บุคคลอื่นเข้าไปดาเนินการแทน หรือข้อ 10 จะคงไว้เฉพาะกรณีเรื่อง
ของภายหลังที่ได้แจ้งไปแล้ว ซึ่งจะเข้าไปดาเนินการเองด้วย วิธี ที่สอง คือ ข้อ 10 เขียนไว้เฉพาะว่า ภายหลังที่แจ้ง
คาสั่งไปแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไปดาเนินการเอง ซึ่งอาจจะต้องมีคาอธิบายหรือชี้แจงเมื่อประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากมีคาถามเกิดขึ้นมาแบบนี้อีก ก็จะอธิบายว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔
สามารถดาเนิ นการเองหรือสั่งให้ผู้ใดดาเนินการใดๆ ได้อยู่แล้ว ถ้าคนที่ ๑ ไม่ทาตาม ก็ไปสั่งคนที่ 2 หรือคนที่ 3
หรื อจะเข้าไปดาเนิ นการเลยโดยที่ไม่ต้องมาเขียนขยายไว้ในข้อ 10 อีก หรือจะคงไว้ ตามที่ผ่ านหลั กการของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติมาเช่นนี้ และขอเสนอให้ตัดคาว่า “และจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่
ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น เป็ น ผู้ ด าเนิ น การด าเนิ น การก็ ไ ด้ ” ออก โดยให้ เ ป็ น กรณี เ ฉพาะภายหลั ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ แจ้งคาสั่งไปแล้ว ก็ยังมีอานาจในการเข้าไปดาเนินการเองได้ด้วย และในส่ว น
ของข้อ 10 วรรคสาม ขอเสนอให้ตัดคาว่า “ออกคาสั่งเป็นหนังสือมอบให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยผู้อยู่ใน
บังคับของคาสั่งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจริ งให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้น” ออก และขอเสนอให้ตัด
ข้อ 10 วรรคสองออก เพราะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่อื่นได้รับมอบอานาจจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนของ
ข้อ 10 วรรคสี่ ฝ่ายเลขานุการจะขอรับไปหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะ
ออกเป็นประกาศกรมควบคุมโรคหรือออกเป็นแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศฉบับนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ในส่วนของข้อ 10 วรรคหนึ่ง ให้ตัดคาว่า “และจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการก็ได้” ออก
2. ให้ตัดข้อ 10 วรรคสอง ออก
3. ในส่วนของข้อ 10 วรรคสาม ให้ตัดคาว่า “หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยผู้อยู่ใน
บังคับของคาสั่งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้น” ออก
4. ในส่วนของข้อ 10 วรรคสี่ มอบฝ่ ายเลขานุการหารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ว่า
แนวทางปฏิบั ติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นี้จะออกเป็นประกาศกรมควบคุมโรคหรือ ออกเป็นแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

๑๒. ข้อ 11…

๒๑
๑๒. ข้อ 11 ก่อนเข้าดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามข้อ 10 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะต้องมีคาเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทาหรือละเว้นการกระทาตามคาสั่งภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสมควร
แก่กรณี คาเตือนดังกล่าวจะกาหนดไปพร้อมกับคาสั่งก็ได้
คาเตือนต้องระบุรายการต่อไปนี้
(1) วิธีการดาเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่จะใช้ให้ชัดเจน
(2) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
การกาหนดค่าใช้จ่ายในคาเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ตามจริงมากกว่าที่ได้กาหนดไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากในข้อ 10 ได้มีการตั ดเรื่อง
ค่าใช้จ่ายออก จึงขอเสนอให้ตัดข้อ 11 วรรคสองออก เพราะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่จะนาเนื้อหาในมาตรา ๑๐
วรรคสอง และวิธีการดาเนินการ ตามมาตรา 11 (1) ไปเขียนไว้ในข้อ 11 วรรคแรก ซึ่งเป็นเรื่องของคาเตือน
เป็ นหนั งสื อให้ ทาหรื อละเว้นการกระทาคาสั่ งภายในเวลาที่กาหนดตามสมควรแก่กรณี คาเตือนต่างๆ ต้องระบุ
วิธีการในการดาเนิ น การป้ องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่จะใช้ให้ ชัดเจน และจะส่ งไปพร้อมกับคาสั่ งด้ว ยก็ได้
ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะขอรับไปปรับถ้อยคา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้ตัดข้อ 11 วรรคสอง ออก
2. ให้นาเนื้อหาในมาตรา ๑๐ วรรคสอง และข้อ 11 วรรคสอง (1) มาเขียนไว้ในข้อ 11 วรรคแรก
3. มอบฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยคาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๑๓. ข้อ 12 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องเข้าไปดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่
กาหนดไว้ในคาเตือนตามข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าวิธีการที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ถ้าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของคาสั่งต่อสู้ขัดขวางการดาเนินการ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจใช้กาลัง
เข้าดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการดาเนินการป้องกันและควบคุ มโรคติดต่อได้ แต่ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตารวจได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ข้อ 12 เป็นเนื้อหาที่ได้จากการเทียบเคียง
กฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายของกรมปศุสัตว์ กฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกฎหมาย
ของกรมประมง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปจัดการ ซึ่ง กฎหมายบางฉบับใช้คาว่าขอความร่วมมือ ขอความ
ช่วยเหลือ แต่ในส่วนของกรมควบคุมโรคจะใช้หลักเกณฑ์ที่สามารถชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ ในกรณีเร่ งด่วน
เช่ น กรณี ที่ จ ะต้ องเข้า ไปเอาศพในโรงแรมแล้ ว ไม่ มี บุค คลใดเข้ าไป หรื อเจ้ าของโรงแรมไม่ยิ น ยอมให้ เ ข้า ไป
จึงจาเป็นที่จะต้องใช้กาลัง ซึ่งจะมีการนามาตรา 45 ที่ได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้ มาใช้ หากที่ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการแล้วฝ่ายเลขานุการจะขอรับไปปรับถ้อยคาให้สมบูรณ์และให้สอดคล้องกับมาตรา 45 ต่อไป
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าเขียนแบบนี้
เหมือนว่าเขาจะต้องขัดขวางก่อนจึงจะใช้กาลัง แต่ในบางเรื่องหากเขาไม่ได้ขัดขวาง เช่น สภาพพื้นที่เป็นกาแพงทึบ
จึงจาเป็นที่จะต้องทุบทาลายเพื่อเข้าไป อาจจะเกิดประเด็นขึ้นมาว่าไม่สามารถที่จะใช้กาลังได้ เพราะเจ้าของ
สถานที่ไ ม่ไ ด้ขัด ขวาง อาจจะต้องเขี ย นให้ ชัด รวมถึง ในกรณี ที่จ าเป็ นที่จ ะต้ องใช้ก าลั ง เพื่อ ทาลายสิ่ ง กีดขวาง
เพื่อทีจ่ ะสามารถเข้าไปในสถานที่ได้โดยที่ไม่มีต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการต่อสู้ขัดขวางก่อน
นางสาว…

๒๒
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะขอรับไปปรับถ้อยคา
โดยเทียบเคียงกับร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 45 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ๑. ผู้อยู่ภายใต้บังคับของ
คาสั่งไม่ยินยอมหรือต่อสู้ขัดขวางการดาเนินการ หรือ 2. ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งไม่อยู่ แต่มีกรณีจาเป็นเร่งด่วน
หรื อกรณีฉุกเฉิน อย่ างยิ่ ง หรื อมีเหตุที่อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิ นของประชาชน
เจ้ า พนั ก งานควบคุม โรคติ ด ต่ ออาจใช้ก าลั งเข้ า ดาเนิ นการ โดยขอความร่ ว มมือ จากเจ้ า พนั ก งานต ารวจก็ ไ ด้
ฝ่ายเลขานุการขอรับนาเนื้อหาที่ได้พิจารณาในช่วงต้นมาปรับเพิ่มไว้ในข้อนี้
มติที่ประชุม เห็นควรมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ถ้อยคา โดยเทียบเคียงกับร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความ
ในมาตรา 45
๑๔. ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องเข้าดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยเร่งด่วน
เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาที่ฝ่าฝืนมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคตืดต่อ พ.ศ.2558 หรือเกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเข้าดาเนินการโดยที่ไม่ต้องออกคาสั่งตาม
ข้อ 4 หรือคาเตือนตามข้อ 11 ก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอานาจหน้าที่
ของตน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดประชุมครั้งถัดไป วันที่ 25 ตุลาคม 2559
เลิกประชุมเวลา 13.0๐ น.
ผู้จดรายงานการประชุม นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
นางสาวจินตนา บุตรชน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

