รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
------------------------------------------รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
2. ร้อยตารวจโท พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธานอนุกรรมการ
รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
อนุกรรมการ
กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
3. นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
4. นายวชิร รักขิตตธรรม
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
5. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
6. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
นิติกรชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. นายปัญญา ใบทอง
นิติกรชานาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
9. ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
10. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
อนุกรรมการและ
กรมควบคุมโรค
เลขานุการ
11. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ
อนุกรรมการและ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น
1. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายชื่อ ...

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
2. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้
3. นางสาวจินตนา บุตรชน
4. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย
5. นายทักษ์ดนัย ใจยาว
6. นางสาวเกศราภรณ์ เวระนะ
7. นางสาวเสมอใจ สืบวิเศษ
8. นางสาวชิชา ทองจารัส
9. นางสาวจันทร์จิรา ทวีโคตร
10. นายพิเชษฐ์ โทระพันธ์
11. นายประพันธ์ ชูชะรา
12. นางสาวนิตยา เครือเทศ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2560 และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2560
นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และหาก
มีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 ...

๓
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย)
3.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นายสุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอกลับไปที่วาระ 3.๑ ก่อน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ในวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง เป็นร่างอนุบัญญัติ
ที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาไปแล้ว ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได้นากลับไปปรับแก้เพื่อที่จะเสนอผู้มี
อานาจลงนาม แต่ยังมีประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างร่างอนุบัญญัติวาระที่ 3.2 และวาระที่ 3.3 ซึ่งแม้จะมีฐาน
อานาจคนละมาตรา แต่เมื่อนาไปใช้จริงกลายเป็นว่าคนใช้ อานาจเป็นคนคนเดียวกัน สถานที่ หรือเหตุที่จะเข้าไป
ด าเนิ น การก็ เ ป็ น สถานที่ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง มี ถ้ อ ยค าของกฎหมายที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น อยู่ จึ ง ได้ น าเรื่ อ งนี้ เ ข้ า มาให้ ท าง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาอีกครั้ง ส่วนวาระที่ 3.1 มีประเด็น เรื่องเครื่องแบบเครื่องหมายที่ทาง
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับว่าจะไปดูถ้อยคาให้ เพราะคาที่จะใช้ยังไม่เหมือนกับที่
ปรากฏในกฎสานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของตราอัตลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ตราคบเพลิงมีปีกและ
งูพันคบเพลิง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งประกาศใช้อัตลักษณ์ของกระทรวงที่มีการเปลี่ยนลวดลายเล็กน้อยและ
ใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” จึงอยากขอความชัดเจนจากผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ชั้นนี้ว่าจะใช้คาไหน เพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดตอนเสนอขึ้นไปทีช่ ั้นกระทรวง
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า ตอนนี้
อยู่ระหว่างการประสานข้อมูล แต่โดยหลักการจะต้องให้เป็นไปตามกฎหมายก่อน เพราะถ้าไม่ได้มีการแก้กฎสานัก
นายกรัฐมนตรี ก็ต้องใช้ตามกฎสานักนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้กับส่วนราชการโดยตรง แต่ทั้งนี้
ทางกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะขอรับไปหาความชัดเจน
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่าวว่า เรื่องกฎส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ย
เครื่องหมายแสดงสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขใช้คาว่า “รูปตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง ” แต่กฎสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ประจ าด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ใช้ คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” ปัญหาคือคนที่จะแต่งชุด
อยากใช้คาว่า “รูป คฑามีปีกและงูพัน สองตัว ” ซึ่งมีความเป็นสากลและมี ความเป็นสาธารณสุขมากกว่าคาว่า
“ตราคบเพลิ งมีปี กและงูพัน คบเพลิ ง ” เพราะตรานี้ ไม่ ใช่ตราคบเพลิ ง และในทางสาธารณสุ ขตรานี้ คือ คฑา
ซึ่งอนุบัญญัติฉบับนี้พร้อมมาหลายเดือนแล้ว แต่ติดอยู่ตรงนี้ และเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้มีการประกาศและมีผลใช้บังคับ แล้ว อีกทั้งมีข้อกฎหมายกาหนดว่าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการแสดงตัวจะต้องมีเครื่องแบบเครื่องหมายและบัตร ทาให้ทาง
พื้นที่สอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะมีการประกาศเรื่องเครื่องแบบเครื่องหมาย จึงมีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ออกประกาศเรื่องนี้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้ามีฐานและมี
กฎระเบียบจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม ก็ต้องใช้ “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” ไปก่อน เพราะตามกฎหมายยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยืนยันก่อนว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า แต่ถ้ามีอนุบัญญัติออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก็ต้องไปยกเลิกกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบเครื่องหมาย
ของเจ้าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ ประจาด่าน เพราะเป็นเครื่องหมายแบบเดียวกัน แต่อาศัยฐานอานาจจาก
กฎหมายคนละฉบับ และร่ างประกาศฉบับนี้ อาศัยพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการออก ดังนั้น
เราจึงต้องทาเรื่องไปยกเลิกกฎสานักนายกรัฐมนตรี แต่ตอนนี้ติดตรงถ้อยคาว่าจะใช้คาว่า “คฑา” ได้หรือไม่
ร้อยตารวจ ...

๔
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในความเป็นจริง
รูปออกมาเป็นรูปเดียวกัน แต่ติดตรงคาที่จะใช้เท่านั้น คือสุดท้าย Output ก็เหมือนกัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ถ้าดูตามเอกสารวาระที่ 3.1 ที่ฝ่ าย
เลขานุ ก ารน ามาให้ ค ณะอนุ ก รรมการทุ ก ท่ า นพิ จ ารณา และซึ่ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณากั น ไปหลายรอบแล้ ว นั้ น
เครื่องแบบมีอยู่ 3 แบบ แบบแรกเป็ น เครื่องแบบปฏิบัติการใช้กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน ถ้าดู ในหน้าที่ 3 ของเอกสารวาระที่ 3.1 ที่ทางฝ่ายเลขานุการคลุมเป็น
สีเหลืองไว้ เครื่องแบบที่เป็นชุดปฏิบัติการให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงไว้ ที่ปกเสื้อ แต่แทนที่จะใช้คาว่า
“เครื่องหมายรูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว” ซึ่งเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้อย่างไรก็ต้องติดตามนั้น
เราจึงไม่ได้คุยกันในเรื่องเครื่องหมายที่จะไปอยู่บนเครื่องแบบของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ว่าด่าน
จะต้องใช้ แต่มีประเด็นในชุดที่ 2 ชุดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน เนื่องจากเขายึดตามกฎสานัก
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเครื่องแบบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่านที่อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” แต่กฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องหมาย
แสดงสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ใช้คาว่า “ตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง ”
จึงเป็นประเด็นที่อยากจะขอความชัดเจนจากกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าถ้ามีการเสนอ
ให้ใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” จะเห็นชอบหรือเห็นต่างอย่างไร หรือต้องยึดตามคาที่ใช้ในกฎสานัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ คาว่า “ตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง”
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ขอสอบถามว่า อัตลักษณ์
กระทรวงสาธารณสุขใช้คาว่าอะไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข ใช้คาว่า
“รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” เป็นประกาศกระทรวง แต่ไม่ได้นาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ได้ส่ง
เรื่องเพื่อเปลี่ยนแก้ในกฎสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 92
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เป็นตราเดียวกัน
แต่ติดที่คาพูด และส่วนที่ประชุมสมาคมชาวด่านก็ไม่มีปัญหา และขอเสนอให้พิจารณากันให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
เพราะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะได้มีเครื่องแบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากท้ายที่สุดแล้ว Output
ที่ออกมานั้นเหมือนกัน และมีเรื่องอัตลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเข้า มา
เกี่ยวข้อง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามกฎสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒
ใช้คาว่า “ตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง ” ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว ทางผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นว่า ถ้ากฎหมายที่มีอยู่ก่อนกาหนดไว้อย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้น ซึ่งใช้คาว่า
“ตราคบเพลิ งมีปีกและงูพันคบเพลิง ” แต่เจ้าหน้าที่ มีความรู้สึกว่ารากฐานคือคฑาไม่ใช่คบเพลิง และเมื่อมาดู
กฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่านที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ก็ใช้คาว่า “คฑามีปีกและงูพันสองตัว”
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
คุ้นเคยกับคาว่า “คฑามีปีกและงูพันสองตัว” แต่ถ้าออกประกาศฉบับนี้มาแล้วใช้คาว่า “คฑามีปีกและงูพันสองตัว”
จะต้องไปขอยกเลิกประกาศสานักนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูน ย์กฎหมาย กล่ าวว่า ตามพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๒๓ ไม่มีเรื่องเครื่องแบบจึงต้องไปอาศัยพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
ก าหนดเรื่ อ งเครื่ อ งแบบเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ประจ าด่ า น ซึ่ ง กฎส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
เจ้าพนักงาน ...

๕
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจาด่าน ใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ” แต่ทางฝ่ายกลุ่มกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นว่า กฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ใช้คาว่า “ตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง ” ซึ่งถ้ามีการเสนอให้ใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพัน
สองตัว” ทางกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่าอย่างไร
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กฎสานักนายกรัฐมนตรีฯ ยังไม่ได้
มีการยกเลิก และควรนาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณา หรือสอบถามความชัดเจนจาก
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ดู แ ลเรื่ อ งเครื่ อ งหมาย โดยหามติ ว่ า จะให้ ใ ช้ รู ป คฑามี ปี ก และงู พั น สองตั ว เป็ น
เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปหรือไม่ เรื่องนี้เห็นควรหารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ควรยกเลิกหรือแก้ไขจาก “รูปคบเพลิงมีปีกและงู
พั น คบเพลิ ง ” เป็ น “รู ป คฑามี ปี ก และงู พั น สองตั ว ” ตามที่ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
ซึ่งความจริงก็เป็นกฎหมายลาดับรองเหมือนกัน ไม่ได้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ปกติกฎหมายระดับ
พระราชบั ญญั ติ จ ะไม่ ก าหนดให้ มี เครื่ องแบบเครื่อ งหมาย จะกาหนดให้ มี เฉพาะบัต รประจ าตั ว เจ้ าพนั กงาน
แต่พระราชบั ญ ญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 กาหนดให้ มีทั้ง บัตรและเครื่อ งแบบเครื่ องหมายด้ว ย จึงขอเสนอ
แนวทางแก้ไขโดยให้กาหนดไว้ในประกาศนี้ว่า “ถ้ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ ให้ใช้บังคับตามกฎหมาย
ฉบับนี้” แล้วจึงไปขอยกเลิกหรือแก้ไขให้เป็นตรารูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่ วไป สอบถามว่า ตอนที่มีการ
กาหนดอัตลักษณ์ได้มีการถกประเด็นนี้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า จากการสอบถามศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของกระทรวงตอบกลับมาว่าได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารกระทรวงให้ออกประกาศปรับตราอัตลักษณ์ประจากระทรวง คือถ้าหากดูป้ายชื่อที่อยู่ ตรงที่นั่งทุกท่าน
จะเห็นตรากระทรวงฯ เป็นสีเขียวทึบ ซึ่งแต่เดิมจะมีลายไทยเล็กๆ และวงจะมีขอบเพิ่มมากกว่านี้ เมื่อจะอธิบายตรา
ของกระทรวงฯ แทนที่เราจะใช้คาว่า “รูปตราคบเพลิงมีปีกและงูพันสองตั ว” ตามกฎสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่
92 ผู้บริหารกลับไปดูรากฐานของสาธารณสุขว่ามีที่มาอย่างไร ซึ่งแท้จริงแล้วตรากระทรวงฯ ไม่ใช่รูปคบเพลิง
แต่เป็นรูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ดังนั้น กระทรวงฯ จึงประกาศให้ใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงูพันสองตัว ”
และเนื่ องจากประกาศฉบับ ดังกล่ าวซึ่งออกโดยศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประกาศระดับกระทรวงฯ จึงไม่ได้มีการนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนกฎสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดให้
เครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงใช้คาว่า “ตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง ” จึงเป็นปัญหาเรื่องถ้อยคา ทั้งที่
เป็ น ตราเดี ย วกั น อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คือ กฎส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยเรื่อ งเครื่ อ งแบบข้ าราชการพลเรื อ นที่
เจ้ าพนั กงานประจ าด่านแต่งนั้ น มีผ ลใช้บังคั บมาตั้ งแต่ปี 2504 ซึ่งอาศัยอ านาจตามพระบัญญั ติเครื่ องแบบ
ข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรื อ น พุ ท ธศั ก ราช 2478 ออก เพราะด่ า นมี ม านานประมาณ 100 ปี ตั้ ง แต่ ก ระทรวง
สาธารณสุขสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นกองสาธารณสุข ในสมัยรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7
โดยใช้คาว่า “คฑามีปีกและงูพันสองตัว” ซึ่งประวัติศาสตร์มีมาก่อนที่กฎสานักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 92 จะใช้บังคับ
และผู้ปฏิบัติงานต้องการแต่งเครื่องแบบโดยใช้สัญลักษณ์ “คฑามีปีกและงูพันสองตัว ”ไม่ใช่ “คบเพลิงมีปีกและงู
พันคบเพลิง”
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า มีตัวเลือกแค่ 2
ตัว เลื อก ตัว เลื อกแรกคือ รู ป ตราคบเพลิ ง มี ปีก และงู พั นคบเพลิ ง และตั ว เลื อ กที่ ส อง คบเพลิ ง มีปี ก และงู พั น
คบเพลิง ถ้าเสนอเรื่องขึ้นไปตัวเลือกนี้ผ่านหรือไม่
นายปัญญา ...

๖
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ต้องดูเรื่อง
ที่เสนอมานั้นว่ามีฐานกฎหมายรองรับหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เรื่องนี้มีฐานทั้งสองฐาน แต่ว่าจะเลือกฐานไหน
กล่าวคือ ฐานแรกมาจากกฎสานักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 92 ซึ่งใช้คาว่า “ตราคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง ”
ฐานที่สองมาจากกฎสานักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 55 ปี 2504 ซึ่งใช้คาว่า “คฑามีปีกและงูพันสองตัว” เพียงแต่ว่า
ฉบั บ ที่ 55 เป็ น เรื่ องของเครื่ องแบบของเจ้าพนักงานประจาด่าน แต่ฉบับที่ 92 คือเครื่องหมายแสดงสั งกั ด
กระทรวงสาธรณสุข จะใช้คาไหนก็ตาม ที่ผ่านมา 30 - 40 ปี เป็นสัญลักษณ์เดียวกัน แต่พอจะมาออกเครื่องแบบ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ติดตรงถ้อยคาเท่านั้น และขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งกาหนดไว้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจะต้องมีการแสดงตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องแต่งเครื่องแบบ เครื่องหมาย และแสดงบัตร จึงมีความจาเป็น
ที่ต้องให้ร่างประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศมีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานได้ตาม
กฎหมาย
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานัก โรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอให้ผู้แทน
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะนาได้หรือไม่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนะนาว่าข้อ 1
ให้ปรึกษากับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ 2 พิจารณาก่อนว่าตราสัญลักษณ์นี้จะใช้เฉพาะกระทรวง
สาธารณสุ ขและบุคลากรของกระทรวงฯ ที่ไปปฏิบัติงานที่อื่นหรือไม่ แต่เมื่อเป็นเรื่องของด่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอื่นอาจได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและสามารถแต่งเครื่องแบบ
ได้ด้วย และมีเครื่องแบบเดิมตามกฎหมายปี 2523 เช่นนี้ ต้องปรึกษากับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน
และรอการตอบกลับมา ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการใช้ถ้อยคาที่ผิด เพราะคาดังกล่าวก็ปรากฏในกฎหมาย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามที่ท่านผู้แทนกลุ่มกฎหมายสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่าควรหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น จาเป็นที่ต้องให้กรมควบคุม
โรคหารือเป็นทางการหรือไม่ หรือเป็นการหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย แล้วมีผู้แ ทนสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ด้วยและให้ความเห็นเท่านี้เป็นการเพียงพอหรือไม่
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในเมื่อเราแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่แล้ว เมื่อมีการสอบถามในที่ประชุมแล้วบันทึกในรายงาน
การประชุมว่าควรจะใช้เครื่องหมายใด เช่นนี้น่าจะทาได้ แล้วเสนอเรื่องขึ้นไป เนื่องจากมีความจาเป็นที่จะต้องออก
ร่างประกาศดังกล่าว เพราะมีเหตุผลจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ถ้าประเด็นถ้อยคานั้นมีข้อผิดพลาด ก็ให้สานักกฎหมาย
ขอแก้ในกฎกระทรวงจาก คบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิง เป็น คฑามีปีกและงูพันสองตัว
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเด็น
ดังกล่ าวขอให้ป รึกษาผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ วรอข้อเสนอแนะ และหากผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนามาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องทาอย่างไร
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อานวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แจงว่า หากผ่ า นประเด็น เรื่อ งถ้อ ยคานี้ ไ ป
ก็สามารถเสนอขึ้นตามลาดับชั้นเพื่อให้รัฐมนตรีลงนาม
นายภาคภูมิ ...

๗
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า เครื่องหมายนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถกาหนดได้
แต่ส่วนคบเพลิงนั้นเป็นเรื่องของสังกัด คือถ้าหากจะแต่งเครื่องแบบเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แต่ไม่ได้แสดงสังกัดก็สามารถทาได้ แต่ถ้าหากต้องการแสดงสังกัดก็ต้องติดเป็นรูปคบเพลิง
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะสามารถใช้คาว่า “รูปคฑามีปีกและงู
พันสองตัว” ได้หรือไม่
3.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออก
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
3.3 ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ขออนุญาตไปที่วาระที่ 3.2 และวาระที่
3.3 ประเด็ น วาระ 3.2 ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของการด าเนิ น การหรื อ ออกค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งาน ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ตามมาตรา 34 กล่าวคือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการเองหรือสั่งให้บุคคลใดดาเนินการแทนก็ได้
ซึ่งตามมาตรา 34 เป็นเรื่องการดาเนินการที่มีผลเป็นการรอนสิทธิ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแล้ว แต่มีประเด็นทีข่ ัดกับร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... ซึ่งจากการ
พิจารณาที่ผ่านมา เราดูแต่ความต่อเนื่องของประกาศ ไม่ได้ดูความเชื่อมโยงของประกาศทั้งสองฉบับ เมื่ อฝ่าย
เลขานุการกลับไปทบทวนมติของท่านคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแล้ว มีประเด็นคือ ร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่ งของเจ้า พนัก งานควบคุ ม
โรคติดต่อ พ.ศ. .... ข้อ 12 กาหนดว่า กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณี ฉุกเฉินอย่างยิ่งให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าดาเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการขอหมายค้น แต่ ตามขั้นตอนแล้ว จะต้องมี
การออกหนั งสื อคาสั่ งก่อน แต่ ถ้า หากเห็ นว่า ผู้ อยู่ในบังคับของคาสั่ง จะไม่ทาตาม ก็ ให้ มีห นังสื อเตือน และถ้า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกหนังสือคาสั่งและหนังสือเตือนแล้ว แต่ยังไม่ดาเนินการ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสามารถเข้าดาเนินการได้เลย แต่เมื่อพิจารณาร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... ข้อ 6 ที่กาหนดว่า
กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ก่อนที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไป ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้น ในส่วนนี้
จึงเป็นประเด็นที่ขัดกันอยู่ระหว่างร่างประกาศสองฉบับ ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาร่างประกาศทั้งสองฉบับกลับมาให้
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาอีกครั้งเฉพาะประเด็นการขอหมายค้น และจากที่ฝ่ายเลขานุการได้สืบค้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็มีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดไว้ทั้งแบบที่ต้องขอหมายค้นและไม่ต้องขอหมายค้น
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ตารวจสามารถเข้า ไปในสถานที่ได้เลย แต่จะต้องสมควรแก่เหตุ หากเป็นกรณีอื่น
ต้องขอหมายค้น และขอให้ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้

นายสุเทพ ...
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นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 45
วรรคสอง ได้กาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอานาจเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของอาคารหรือสถานที่นั้น ความหมายคือสามารถ
เข้ า ไปได้ เ ลยโดยไม่ ต้ อ งขอหมายค้ น แต่ ถ้ า มี ก รณี จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นเขี ย นไว้ ใ นกฎหมายแม่ บ ท ก็ ก าหนดไว้ ใ น
ร่างประกาศกรมฯ ได้ แต่ถ้ากฎหมายแม่บทไม่ได้เขียนไว้ ก็จะเป็นการเขียนเกินอานาจ
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า ต้ อ งดู
ร่างประกาศทั้งสองฉบับว่าฉบับไหนให้อานาจมากกว่ากัน
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ร่างประกาศเรื่องการดาเนินการหรือการ
ออกคาสั่ งตามมาตรา 34 (1) - (8) กาหนดมาตรการไว้ตั้งแต่ การสั่งให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สั งเกต ห้ามใคร
เข้าออกในที่เอกเทศ ซึ่งเป็นอานาจที่กระทบสิทธิของประชาชนอย่างมาก แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ออกคาสั่งต้องมาออกเป็นอนุบัญญัติ จึงเป็นที่มาของร่างประกาศฉบับนี้ ซึ่งได้มีการกาหนดกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือ
กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งทีใ่ ห้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถดาเนินการได้เลยโดยไม่ต้องออกหนังสือคาสั่ง แต่ให้ไป
ขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมาร่วมดาเนินการด้วยได้ และขอให้ผู้แทนสานักระบาดวิทยาเล่า กรณีตัวอย่าง
การลงปฏิบัติงานในกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปจัดการ เช่น Ebola หรือ MERS แล้วออกหมายค้นไม่ทัน
จะเป็ น อย่ า งไร ซึ่งตามร่ า งประกาศกระทรวงฯ ไม่ไ ด้กล่ า วถึงการออกหมายค้น และให้ เจ้ าพนัก งานควบคุ ม
โรคติดต่อดาเนินการได้เลย แต่ ในร่างประกาศกรมควบคุมโรคฯ ซึ่งมีเหตุเดียวกันคือ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือ
กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นก่อน และแม้ว่าร่างประกาศ
ทั้งสองฉบับจะอาศัยฐานอานาจคนละฐาน แต่ในทางปฏิบัติก็ดาเนินการเช่นเดียวกัน จึงมีความขัดแย้งกันอยู่
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีอยู่สองส่วน
คือ ร่างตามมาตรา 34 เป็นระดับประกาศกระทรวง ซึ่งเป็น เรื่องการดาเนินการออกคาสั่งอยู่ประมาณ 7 คาสั่ง
และการเข้าไปตามมาตรา 34 (8) ดังนั้น การดาเนินการก็จะเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในร่างประกาศกระทรวงฯ
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า เจตนารมณ์ ข องมาตรา 34 คื อ
เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการเองหรือออกคาสั่ งให้บุคคลใดดาเนินการได้ตั้งแต่ (1) - (8) เช่น
คุณหมอรุ่งเรือง กิจผาติ จะออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปในสถานที่โดยใช้อานาจตามมาตรา
34 (8) คือ สั่งให้เข้าไปในบ้านและพาตัวคนป่วยไปโรงพยาบาล ดังนั้น การใช้อานาจตามมาตรา 34 (1) - (8)
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดาเนินการเองหรือออกคาสั่งก็ได้
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กล่ า วว่า ตามร่า ง
ประกาศกระทรวงฯ จะมีสองส่วนคือ หลักเกณฑ์การดาเนินการตามปกติหรือ การจัดการกรณีเร่งด่วน แต่ประกาศ
กรมควบคุมโรคฯ เป็น เรื่องที่ขยายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดาเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับในมาตรา 34 เพียงแต่การเข้าไปนั้นมีหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด เมื่อมากาหนดแล้ว ก็ต้อง
ดูต่อว่ากรมควบคุมโรคให้ความหนักแน่น กับมาตรการใดของกฎหมายมากกว่า กัน อีกทั้ง เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อก็เป็นบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น มาตรการของทั้งสองมาตราต้องไม่ต่างกันมาก
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ทางฝ่ายเลขานุการเห็นควรเขียนเนื้อหา
ของร่างประกาศกระทรวงฯ และร่างประกาศกรมควบคุมโรคฯ ให้สอดคล้องกัน แม้ว่ามาตรา 45 จะเขียนไว้กว้างๆ
ว่าเป็นหมวดของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปในพาหนะ อาคาร สถานที่ แต่ก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ตามมาตรา 34 ทีเ่ จ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าไปดาเนินการในสถานที่
ร้อยตารวจเอก ...

๙
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า มันจะมีอยู่
2 ระดับ คือ ในการเข้าไปในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ต้องดูว่าสมควรแก่เหตุหรือไม่ ถ้าสมควรแก่เหตุ ก็ต้อง
เข้าไป เพราะบางอย่างจะรอหมายค้นไม่ได้ เช่น กรณี ของด่าน เวลาที่ต้องเข้าไปในเครื่องบิน ต้องมีการแสดงตน
ขอเข้าไปตรวจเพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคนไข้อยู่บนเครื่องที่มีโอกาสเป็นโรคติดต่อ มีโอกาสเป็นโรค MERS
ซึง่ ถ้าให้กลับมาขอหมาย ก็คงไม่ทันการณ์
นายสุเ ทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่ าวว่า กฎหมายให้ เข้าไปในสถานที่ได้ อยู่แล้ ว จะเข้าไป
ตอนไหนก็ได้ ร ะหว่างพระอาทิ ตย์ ขึ้ น และพระอาทิตย์ ตกหรือในเวลาท าการที่เ ขาเปิดอยู่เพื่ อดา เนิน การตาม
กฎหมาย แต่การออกคาสั่งและการเข้าไปเป็นคนละเรื่องกัน แต่การเข้าไปตามมาตรา 45 ก็ได้เขียนไว้ชัดเจนแล้ว
ว่าสามารถเข้าไปได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า มาตรา 34 สามารถทาได้ทั้ง 2 แบบ
คือจะเข้าไปดาเนินการเองหรือออกคาสั่งก็ได้ แต่ปัญหาคือ ร่างประกาศกระทรวงฯ วางกลไกว่าจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้เขาทราบก่อนที่จะเข้าไปดาเนินการ และต้องมีหนังสือเตือนหากเขาไม่ดาเนินการ แต่ถ้าได้มีหนังสือคาสั่ง
ไปแล้วและได้มีการเตือนแล้ว แต่เขายังคงไม่ดาเนินการ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะเข้ามาดาเนินการแทน
แต่ถ้า เป็ น กรณี จ าเป็ น เร่ งด่ ว นที่ จ ะต้ องเข้า มาดาเนินการตามที่ คุณหมอรุ่ งเรื องได้ยกตัว อย่างคือกรณี Ebola
ซึ่งอันตรายมาก และทางสายการบินไม่ยินยอมให้เข้า ไปดาเนินการ ถ้าจะต้องมาขอหมายค้นอีก ก็จะไม่ทันการ
เราจึงได้วางหลักไว้ทขี่ ้อ 12 ของร่างประกาศกระทรวงฯ ว่า กรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินอย่างยิ่ง ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเข้าไปดาเนินการได้เลย และจะขอให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเข้ามาร่วมด้วยก็ได้
แต่พอมาที่ร่างประกาศกรมควบคุมโรคฯ ที่ออกตามในความมาตรา 45 วรรคสอง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการแล้วกาหนดว่าจะต้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นก่อนจึงจะเข้าไปได้ คือในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว
ทั้งสองมาตราคือเหตุเดียวกันที่จะต้องเข้าไป
ร้อยตารวจโทพิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย์ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ เสนอว่า ควรตัดเรื่องการขอหมาย
ค้นออก ยกตัวอย่างกรณีของตารวจจะมีกฎหมายกาหนดไว้ในทุกข้อหาว่าจะต้องมีการขอหมายค้นก่อน ยกเว้น
กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน แต่เมื่อ พิจารณามาตรา 45 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่ได้ระบุ
อานาจในการขอให้ศาลออกหมายค้น การระบุในร่างประกาศกรมควบคุมโรคฯ ว่าจะต้องมีการขอหมายค้น เป็น
การเขียนเกินกว่าทีก่ ฎหมายแม่บทให้อานาจไว้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้สืบค้น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาเทียบเคียง พบว่า มีกฎหมายทั้งแบบที่ต้องขอหมายค้นจากศาลและที่ไม่ต้องขอหมายค้น เช่น
ระเบียบของกรมประมง หรือกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ที่กาหนดให้สามารถเข้าไป
ได้โดยไม่ต้องมีการขอหมายค้น แต่ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์หรือกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน ถ้ามีเหตุ
จาเป็นเร่งด่วน ก็สามารถเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องขอหมายค้น
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอสอบถามทาง
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ซึ่งอาจจะมีกฎหมายคล้ายกับของกรมควบคุมโรค ในประเด็นการเข้าไปว่าจะต้องมีการขอหมายค้น
ก่อนหรือไม่
ร้อยต ารวจเอกนายแพทย์รุ่ งเรื อง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่ าวว่า มีประเด็น
โรงงานเชือดไก่ที่ มีอหิวาตกโรคระบาด ซึ่งทางสานักระบาดวิทยาได้ เข้าไปดาเนินการสอบสวน จึงขอสอบถาม
ความเห็นของอาจารย์พจมาน

แพทย์หญิง ...

๑๐
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ตามมาตรา 34 ได้กาหนดไว้
ชัดเจนว่าเป็นการดาเนินการในกรณีของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด แต่มาตรา 45 ไม่ได้ระบุเอาไว้ ซึ่งฟัง
จากผู้อานวยการศูนย์กฎหมายแล้วเหมือนกับว่ามาตรา 45 โยงกับมาตรา 34
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เพราะมาตรา 45 กาหนดว่าเป็นการเข้าไป
ดาเนิน การตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น จึงเป็นการกาหนดให้การดาเนินการทั้งหมดตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
ทาตามมาตรา 45 เพราะมันเชื่อมโยงกัน
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ ได้
เพราะว่ า จะมี ก ลุ่ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง และมาตรา 34 ให้ อ านาจแก่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ค่อนข้างมาก แต่ในสถานการณ์จริงจะเจอกับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอธิบดียังไม่ได้ประกาศให้เป็นโรคระบาด
แต่ก็ต้องการเข้าไปสอบสวนโรค และเจ้าของสถานที่ไม่ยอมให้เข้าไป จึงสงสัยว่าถ้าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
จะสามารถอาศัยอานาจตามมาตรา 45 ในการเข้าไปในสถานที่ได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2523 อาจจะเป็น เช่นนั้น แต่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะอยู่
เฉพาะหมวดการเฝ้าระวัง ซึ่งกาหนดว่าถ้า เจอผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ที่ไหนต้องแจ้งมาที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการจังหวัด และคณะกรรมการ
จังหวัดรายงานมาที่กรมควบคุมโรค แต่ถ้าสถานการณ์ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น Zika
แล้วกรมควบคุมโรคเห็นควรประกาศให้เป็นโรคระบาด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงจะมีอานาจในการเข้าไป
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป สอบถามว่า ควรที่จะให้มี
การขอหมายค้นในกรณีที่ต้องเข้าไปดาเนินการในสถานที่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า การที่จะใช้อานาจตามมาตรา 34 ได้
จะต้องเป็นกรณีที่เกิดโรคติดต่ออันตรายขึ้น ซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้ว 12 โรค หรือสถานการณ์ ของ
โรคมีความรุนแรงแล้วต่อมามีการประกาศเป็นเขตโรคระบาด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงจะเข้าไปจัดการได้
แต่หลักการคือต้องมีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นก่อนจึงจะเข้าไปดาเนินการได้ และส่วนประเด็นที่ว่า
จะต้องมีการขอหมายค้นหรือไม่นั้น ความเห็นของทางฝ่ายกฎหมายกรมควบคุมโรคเห็นว่า การเข้าไปนั้นมีเจตนารมณ์
เพื่อ Prevent Detect Respond โรคให้ที่เร็วที่สุด เช่น ถ้ามีคนเป็น Ebola อยู่ในโรงแรมแล้วเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อต้องไปร้ องขอต่อศาลเพื่อ ให้ ออกหมายค้นก่อนถึงจะต้องเข้าไปดาเนินการได้ หากเป็นเช่นนั้นก็ จ ะ
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นด้วยที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้แบบนี้ เพราะชัดเจนแล้วว่า เมื่อมีการประกาศโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดในพื้นที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอานาจเข้าไปดาเนินการ และในกรณีจาเป็นเร่งด่วนก็ได้กาหนดให้
ฝ่ ายปกครองหรื อตารวจเข้าไปร่ ว มด้ว ยก็ ได้ กรณีนี้ ถือว่า ถูกต้ องตามหลั กการ แต่ก ารเข้าไปตามมาตรา ๔๕
เป็นเรื่ องทั่วไป จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือไม่มีก็ได้ และการเข้าไปจัดการกับโรคติดต่ออันตรายไม่ใช่มาตรานี้
ส่ ว นโรคติ ดต่ อ ที่ต้ องเฝ้ า ระวั ง กฎหมายให้ เข้ าไปได้ อยู่ แ ล้ ว แต่ การขอหมายค้ น จะต้ อ งมี เหตุ จึ ง ต้ อ งไปออก
หลักเกณฑ์โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค ถ้าเร่งด่วนโดยปกติจะต้องไปขอหมายค้น แต่เหตุที่ต้องมีการขอหมายค้น
เคยได้มีการหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่ แต่ถ้าจะเอาเรื่องหมายค้นออกต้องมีเหตุผล
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า เหตุ ผ ลที่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ห มายค้ น
เป็น เพราะตั้งแต่ตอนต้น การพิจ ารณาอนุบัญญัติ เริ่มพิจารณาที่มาตรา ๔๕ ก่อน ซึ่งตอนนั้นเน้นไปที่ ห ลักของ
กฎหมายอาญาว่ากรณีจะเข้าไปในที่รโหฐานจะต้องมีหมายค้น จึงได้ ออกแบบร่างประกาศกรมฯ ตามมาตรา ๔๕
ไว้เช่นนั้น ...

๑๑
ไว้เ ช่น นั้ น ซึ่ง ต่างจากหลั กการของมาตรา ๓๔ ที่ เป็น เรื่ องการดาเนิน การในกรณี ที่มี โ รคติด ต่ออั นตรายหรื อ
โรคระบาดเกิดขึ้น ฝ่ายเลขานุการเห็นว่าร่างอนุบัญญัติทั้งสองฉบับ มีความขัดกันและไม่เชื่อมโยงกัน จึงได้นาร่าง
อนุบัญญัติทั้งสองฉบับ กลับมาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ถ้ามีความเห็นตรงกันตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอให้ตัดเรื่องหมายค้นออก ก็จะตัดเรื่องหมายค้นออกไปจากมาตรา ๔๕ คณะอนุกรรมการทุกท่านมีความเห็น
ว่าอย่างไร
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เห็นด้วยที่ให้ตัดเรื่องหมายค้นออก โดยให้ใช้หลักตาม
ข้อ ๑๒ และให้ตัดเรื่องการออกคาสั่งตามข้อ ๓ หรือคาเตือนตามข้อ ๑๐ ออก และให้ใช้คาว่า “ในกรณีจาเป็น
เร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องเข้าไปดาเนินการป้องกันควบคุมโรคเพื่อไม่ให้
เกิดการฝ่าฝืนตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการกระทาที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือการกระทาที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไป
ดาเนินการป้ องกันและควบคุมโรค โดยจะขอให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่มีอานาจเหนือท้องที่ที่
มีอานาจเข้าไปร่ว มดาเนิ น การด้ว ยก็ได้ ” ส่ ว นวรรคสองให้ คงไว้เหมือนเดิม เพียงแต่ให้ ตัดถ้อยคาบางคาตาม
วรรคหนึ่งออก
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า คณะอนุกรรมการ
ทุกท่านเห็นชอบตรงกันว่า ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือจาเป็นเร่งด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่ต้องร้องขอ
ต่อศาลให้ออกหมายค้น จึงขอคณะอนุกรรมการกลับไปพิจารณาเรื่องเครื่องแบบอีกครั้ง
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นว่าตัดเรื่องการขอหมายค้น
ออกได้ แต่ต้องตัดข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ออกด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ทางฝ่ายเลขานุการขอรับกลับไปปรับ
ในส่วนข้อที่เกี่ยวกับการขอหมายค้นในร่างประกาศกรมฯ ตามมาตรา ๔๕ ออก เพื่อให้สอดคล้องกับร่างประกาศ
กระทรวงฯ ตามมาตรา ๓๔ และทางท่านผู้แทนกรมปศุสัตว์ได้ เสนอความเห็นให้ตัดถ้อยคาบางคาในร่างประกาศ
กระทรวงฯ ตามมาตรา ๓๔ ออก
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการ
หรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... (ตามวาระ 3.2)
2. เห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... (ตามวาระที่ 3.3) โดยให้ตัด
เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการขอหมายค้นออก และปรับถ้อยคาให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์
3.4 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ กฎหมาย กล่าวว่า วาระที่ 3.4 เป็นร่างอนุบัญญัติที่ผ่าน
ความเห็น ของคณะอนุ กรรมการมาแล้ ว โดยร่างประกาศฯ จะกาหนดในเรื่องของการแจ้งโรคติดต่ออันตราย
ว่าจะต้องเป็นกลุ่มคนใด และต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง แต่จะมีกรณียกเว้นไว้เฉพาะกลุ่มเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุม
สถานประกอบการ ถ้ามีเหตุหรือพฤติการณ์สุดวิสัยจะต้องแจ้งหลัง 3 ชั่วโมง หรือแจ้งทันที ถ้าเป็นโรคระบาดจะ
บังคับให้คนทุกกลุ่มแจ้ง แต่ระยะเวลานั้นยาวขึ้นเป็น 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะบังคับ
เฉพาะกลุ่ม ...

๑๒
เฉพาะกลุ่ มสถานพยาบาลและห้ องปฏิ บั ติก าร โดยให้ รายงานภายใน 7 วัน ถัด มาวิ ธีก ารแจ้ง ประกอบด้ ว ย
วิธีใดบ้าง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส่วนข้อ 6 เป็นเรื่องการแจ้งจะต้องเป็นไปตามแบบและ
มาตรฐานชุดข้อมูลที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกาหนด ประเด็นคือ การที่ประกาศฉบับนี้บังคับให้กลุ่มเจ้าบ้านหรือ
ผู้ควบคุมสถานประกอบการต้องแจ้งโรคตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลเป็นภาระเกินสมควรหรือทาให้เกิดความ
ยุ่งยากในทางปฏิบัติหรือไม่ และข้อ 7 กาหนดว่ารายละเอียดอย่างน้อยจะต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลนั้นจะต้อง
ครบตาม (1) (2) (3) (4) ว่าใครป่วย ใครแจ้งมา อายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน จึงเป็นประเด็นที่จะต้ องนากลับมาหารือ
ในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนของข้อ 6 ฝ่ายเลขานุการขอรับไปปรับในส่วนของกลุ่มเจ้าของบ้านหรือผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการ ให้ไม่จาเป็นจะต้องแจ้งตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กาหนด ขอมีเพียงข้อมูลครบถ้วนตามข้อ 7
ก็เพียงพอแล้ว และไม่เป็นภาระเกินสมควร แต่ หากเป็นกลุ่มสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการจะมีแบบฟอร์ม
โดยผู้แทนสานักระบาดวิทยาได้ยกตัวอย่างมาว่าเวลาที่จะเข้าไปสอบสวนโรคหรือประสานให้โรงพยาบาลแจ้งข้อมูล
มาก็จะมีข้อมูลอยู่ ซึ่งจะมีรายละเอียดว่าบุคคลใดแจ้งอะไรมา ในส่วนความหมายของคาว่า “แบบและมาตรฐาน
ชุดข้อมูล” จะขอให้ผู้แทนสานักระบาดวิทยาอธิบายในส่วนนี้เพิ่มเติม
แพทย์ หญิง พจมาน ศิ ริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้ อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่ า
หากพูดถึงแบบฟอร์มเรื่องการรับแจ้ง ซึ่งเวลากรอกข้อมูลก็สามารถดึงข้อมูลจากโรงพยาบาลมาได้ แต่ถ้าเป็นกรณี
ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ หรือประชาชนนั้นไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้ว เพราะหากเป็นโรคติดต่ออัน ตราย
ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ก็ไม่จาเป็นต้องมานั่งคีย์ข้อมูล
นายพิ สิ ษ ฐ์ วงศ์ เ ธี ย รธนา ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กล่ า วว่ า ควรระบุ ใ ห้ แ จ้ ง
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่ต้องกาหนดรูปแบบวิธีการที่ยุ่งยาก เพราะประชาชนไม่ใช้ผู้มีวิชาชีพด้านนี้
แต่หากเป็นผู้มีวิชาชีพด้านนี้แล้วก็ต้องเข้มงวด
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรณีที่เกิดโรคร้ายแรง ก็สามารถเข้าปฏิบัติการได้
ซึ่งบุคคลที่ ลาบากที่สุดคือเจ้ าพนักงานควบคุมโรค เพราะเขาต้องจดรายละเอียด และจะมีกลุ่มที่เป็นเจ้าบ้าน
ผู้ควบคุมสถานประกอบการ แพทย์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และที่สาคัญคือบุคคลเหล่านั้นจะรู้หรือไม่ว่าบุคคลนี้เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง ประเด็นปัญหาคือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าบ้านมีความรู้เพียงพอหรือไม่ ที่จะรู้ว่า
บุคคลใดเป็นโรคดังกล่าว
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อานวยการศูน ย์ กฎหมาย ชี้ แจงว่า ประเด็ นต่ อ มาคื อถ้ าจะกาหนดให้
สถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการแจ้งตามแบบและชุดข้อมูลที่อธิบดีกาหนด ทางสานักระบาดวิทยามีแบบและชุด
ข้อมูลอยู่แล้วหรือไม่
แพทย์ หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ รั ก ษาราชการแทนผู้อานวยการส านักระบาดวิทยา กล่ าวว่ า
หมายถึงแบบฟอร์ม 506 ซึ่งทุกวันนี้มีระบบเฝ้าระวังอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบ 506 และระแบบโทรแจ้ง
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้ใช้กับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง โรคติดต่ออันตราย และโรคระบาด ถ้าเป็นโรคติด ต่ออันตรายและโรคระบาด จะต้องเข้าไปจัดการโดย
เร่งด่วน แต่ถ้าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังก็ให้รายงานมาทุกๆ 7 วัน ดังนั้น ควรจะมีแบบซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทุก
โรงพยาบาลและทุ ก ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารใช้ จึ ง ขอสอบถามผู้ แ ทนส านั ก ระบาดวิ ท ยาว่ า เราออกแบบมาตรฐาน
ชุดข้อมูลนั้นไว้แล้วใช่หรือไม่
แพทย์หญิง ...

๑๓
แพทย์ หญิง พจมาน ศิ ริ อารยาภรณ์ รั กษาราชการแทนผู้ อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่ า
เรามีแบบการรายงานอยู่แล้ว หากเป็นโรคติดต่อแบบการรายงานจะเป็นแบบแผ่นเดียว ถ้าเป็นโรงพยาบาลจะไม่มี
ปัญหาเพราะมีประสบการณ์อยู่แล้ว แต่กรณีห้องปฏิบัติการอาจเป็นปัญหาเพราะยังขาดประสบการณ์
มติทปี่ ระชุม
มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารปรั บ ถ้ อ ยค าในกรณี ที่ เ จ้ า บ้ า น หรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลบ้ า น เจ้ า ของหรื อ
ผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่น เป็นผู้แจ้ง โดยกาหนดให้การแจ้งตามแบบและชุดมาตรฐานข้อมูล
ที่กรมควบคุมโรคกาหนดไม่ให้นามาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าบ้าน หรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่น เป็นผู้แจ้ง
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนในการดาเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้อง หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ...
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์ กฎหมาย กล่าวว่า วาระที่ 4.1 เป็น เรื่องค่าตอบแทนของ
เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติ ดต่อ และเจ้ าหน้าที่ ที่เกี่ย วข้อ งในการปฏิบัติง าน เนื่องด้ว ยลั กษณะงานและความ
ตรากตราของงานจะมีมากกว่าหรือความเสี่ยงมากกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ดังนั้น จึงเห็นควร
กาหนดให้มีค่าตอนแทนสาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนวาระที่ 4.2 เป็นเรื่องค่าชดเชยกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรค ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างขึ้นมาเพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ส่วนที่สองที่จะชี้แจ้ง คือ เรื่องอัตราแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติซึ่งมีที่มาจากอัตราที่กรมควบคุมโรคกาหนดโดยใช้เงินบารุง ของกรมฯ จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของ
กรมฯ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว แต่ เรื่องที่กาลังพิจารณาอยู่นี้เป็ นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชย
ในภาพใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุ มโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่
ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชยที่ดังกล่าว การจ่ายค่าตอบแทน
และค่าชดเชยมีที่มาจากมาตรา 14 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นอานาจของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าชดเชยนี้
นายวชิร รักขิตตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณใช่ หรือไม่
โดยหลักในการจ่ายค่าตอบแทน ในกฎหมายอื่นนั้นจะมีการกาหนดว่า อัตราค่าตอบแทนนั้น ให้เป็ นไปตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกาหนด ไม่ทราบว่าเรื่องนี้ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังแล้วหรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจ้งว่า ร่างนี้จะเป็นร่างที่เข้าสู่การพิจารณาของที่
ประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นว่ า เห็ น ควรให้ มี
ค่าตอบแทนส าหรั บ เจ้าหน้ าที่ห รื อไม่ หากคณะกรรมการโรคติ ดต่อแห่ งชาติ มีมติเห็ นชอบ และมอบหมายให้
กรมควบคุมโรคดาเนินการตามกฎระเบียบ ก็ต้องมีการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่า เรื่องนี้จะ
ออกเป็นประกาศหรือหลักเกณฑ์ เพราะส่วนมากกระทรวงการคลัง จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ แล้ว มีหนังสือเวียน
แจ้งออกไป แต่เรื่องนี้เป็นกฎหมายเฉพาะ เป็นเรื่องที่หน่วยงานนั้นออกหลักเกณฑ์ แล้วให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ...

๑๔
แห่ ง ชาติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว ใช้ บั ง คั บ ได้ เ ลย โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ป ระกาศใดๆ ทั้ ง สิ้ น และมาตรา 14 (6)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ก าหนดให้ อ อกหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข โดยไม่ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ อ อกเป็ น ประกาศได้ เพราะโดยหลั ก แล้ ว อนุ บั ญ ญั ติ ใ ดจะเป็ น ประกาศ
หรือระเบียบ กฎหมายก็จะกาหนดไว้ชัดเจน แต่เรื่องนี้ไม่ได้ระบุว่าให้ทาเป็ นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ เพียงแต่ระบุว่าให้มีอานาจให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเท่านั้น ประกอบกับเรื่องนี้
เป็นเรื่องเงิน ดั้งนั้น จึงต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างที่เห็นคือของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ออกเป็นหนังสือเวียน และแนบเอกสารไว้ท้ายหนังสือ เวียนดังกล่าว โดยไม่ได้ออกเป็นประกาศ รูปแบบจึงต้อง
ชัดเจนก่อน มิฉะนั้นหากออกเป็นประกาศไปแล้ว อาจเกิดข้อโต้แย้งในภายหลังได้ เพราะพระราชบัญญัติ มาตรา
14 (6) กาหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอานาจให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์เท่านั้น
นายภาคภูมิ ชัยปุระ ผู้แทนสานักงบประมาน กล่าวโดยปกติค่าตอบแทนจะเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่
บุคคลภายนอกที่ทางานให้แก่หน่วยงานราชการ กล่าวคือ ไม่ใช่ค่าตอบแทนของข้าราชการหรือพนักงานราชการ
ซึง่ การเบิกจ่ายที่ผ่านมาจะยึดหลักนี้
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า รูปแบบคล้ายกับของ
อาสาสมัครป้ องกันภัย ฝ่ายพลเรือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะออกเป็นระเบียบ ซึ่งในกฎหมายระบุ ว่าให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมี
อานาจในการวางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงใช้ชื่อว่าระเบียบ แต่ตอนนี้ปัญหาคือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ มาตรา 14 (6) ไม่ได้ระบุว่าให้ทาเป็ นระเบียบ
หรือประกาศ เพียงแต่ระบุให้ เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเท่านั้น ซึ่งชื่อของร่างฉบับนี้ เป็นประกาศ
ไม่ใช่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ สาหรับกรณีนี้ก็จะกลับมาใช้มาตรา 5 โดยให้รัฐมนตรีเป็นผู้ออกระเบียบหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามมาตรา 14 (6) และโดยหลัก หากเป็นเรื่องเงิน ส่วนมาก
ก็จะระบุไว้ว่า โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ถ้าหากไม่ได้ระบุไว้ สุดท้ายก็ต้องไปขอความเห็น ชอบ
จากกระทรวงการคลัง
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่า มีประเด็น
2 ข้อคือ 1. เรื่องของแบบ 2. ตามข้อ 6 นั้นให้เอาเงินนอกงบประมาณมาเบิกจ่าย ซึ่งเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณจะต้องเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ห น่ว ยงานนั้นกาหนดโดยความเห็ นชอบของส านักงบประมาณและ
กระทรวงการคลัง ดังนั้น ในส่วนที่จะเอาเงินนอกงบประมานมาจ่าย ถ้าระเบียบของสานักงบประมาณไม่ได้ระบุว่า
ให้ เ อาเงิ น นอกงบประมาณมาจ่ า ยได้ เช่ น นี้ จ ะออกประกาศให้ เ บิ ก จ่ า ย เกรงว่ า จะเกิ ด ข้ อ โต้ แ ย้ ง จากส านั ก
งบประมาณและกระทรวงการคลัง แม้จะมีกฎหมายเฉพาะรองรับก็ตาม แต่ก็มีกฎหมายที่ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณอยู่แล้ว และถ้าหากใช้เงินงบประมาณแล้วก็จะมีประเด็น ต่อมาว่า แบบของอนุบัญญัติตามมาตรา
14 (6) ควรจะออกมาในรู ป แบบใด ซึ่ ง หากเป็ นเรื่ อ งค่า ตอบแทนของบุ ค คลภายนอกกระทรวง จะท าเป็ น
หนังสือเวียนไม่ได้
นายสุเทพ ...

๑๕
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ควรอาศัยอานาจตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 14
(6) ที่ให้รัฐมนตรีออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประเด็นต่อมา
ให้ ส่ ง เรื่ อ งไปกระทรวงการคลั ง ว่ า จะต้ อ งใช้ อ ย่ า งไร ประเด็ น เรื่ อ งเงิ น นอกงบประมาณสามารถท าได้
แล้วชี้แจงสานักงบประมาณภายหลัง
นางสาวอัง คณา บริ สุ ทธิ์ ผู้ อานวยการศูน ย์ กฎหมาย กล่ าวว่า ในเรื่อ งของรูปแบบค่อ ยมาก าหนด
ภายหลัง แต่ ณ ตอนนี้ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ต้องนาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่ งชาติเพื่อให้ความเห็ น ชอบในหลั กการก่อนว่าควรจะมีค่าตอบแทนส าหรับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรค หรือควบคุมโรคติดต่อหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มโรคระบาดและโรคติดต่ออันตราย
ซึ่งเรื่องที่จ ะเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อพิจารณา คือ 1. ให้คณะกรรมการโรคติ ดต่อแห่งชาติ
เห็ น ชอบในหลั ก การว่ า ควรมี ค่ า ตอบแทนหรื อ ไม่ 2. มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาในส่ ว นของ
รายละเอี ย ดต่ อ ไป 3. ด าเนิ น การตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประสานกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา ในส่วนของคาว่า “ค่าชดเชย” “ค่าทดแทน” “ค่าตอบแทน” ได้เคยมีการชี้แจง
ในชั้ น การพิ จ ารณาของส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ค่ า ชดเชยคื อ เงิ น
ที่ต้องชดเชยให้กับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวนโรคติดต่อแล้วได้รับความเสียหายหรือทุพพลภาพ
ส่วนค่าทดแทนคือกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งระบุในหมวด 8
มาตรา 48 ส่วนค่าตอบแทนเป็นการตอบแทนบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงาน
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เรื่องค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้ า ที่ เป็ น กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล้ ว ปรากกฎว่ า ตาบอด แขนขาด อวัย วะเสี ย หาย เรื่ อ งเหล่ า นี้
ควรจะเป็นเรื่องของค่าทดแทนมากกว่าค่าชดเชย
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย ชี้ แ จงว่ า ค่ า ทดแทนจะอยู่ ใ นหมวด 8 ของ
พระราชบั ญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการหารือกับ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว หมายถึง
ค่าทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทาให้ประชาชนได้รับความเสียหาย แต่ถ้าหากเป็นการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ให้ใช้คาว่า
“ค่าชดเชย”
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ต้องสอบถามว่าค่าทดแทนที่ใช้ในทางราชการนั้น
หมายถึงอะไร แต่ถ้าจะให้หมายความเหมือนอย่างที่ฝ่ายเลขานุการกล่าว จะต้องไปกาหนดคานิยามขึ้นใหม่ และใน
พระราชบัญญัติมีการกาหนดความหมายของคาว่า “ค่าทดแทน” ไว้หรือไม่
นางสาวอั งคณา บริ สุท ธิ์ ผู้ อานวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กล่ า วว่ า เบื้อ งต้ น ฝ่ า ยเลขานุก ารจะขอถอด
แบบฟอร์มของร่างกฎหมายออกก่อน แต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 จะต้องมีหลักการให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาก่ อ น เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาเป็ น อย่ า งไรแล้ ว ก็ ใ ห้ ม อบหมายเรื่ อ งกลั บ มาให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาในรายละเอียด และดาเนินการในส่วนที่กฎหมายกาหนด
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ร่างประกาศฯ
กาหนดให้จ่ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น และต้องพิจารณาด้วยว่า
เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดหน่วยงานใด เพราะข้อ 5 ให้ไปตั้งการเบิกจ่าย สรุปการเบิกจ่ายไปยังสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข คือสาธารณสุขจังหวัด หรือสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เท่ากับว่าส่วนราชการนี้มีเพียงสองส่วน
ราชการ ...

๑๖
ราชการเท่ า นี้ ใ ช่ ห รื อ ไม่ และในเรื่ อ งของเงิ น นอกงบประมาณ บางหน่ ว ยงานก็ ไ ม่ มี มี เ งิ น นอกงบประมาณ
แต่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือสาธารณสุขจังหวัดมีแน่นอน แต่การจ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าว
มีระเบียบอยู่ เพราะถ้าระเบียบดังกล่าวไม่ได้ระบุให้จ่ายเงินส่วนดังกล่าวได้ ก็ไม่อาจจ่ายเงินได้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ประเด็นเงินนอกงบประมาณต้องเป็นไป
ตามระเบียบเงินบารุงของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว แต่อย่างน้อยหลักการใหญ่ต้องให้ไว้ก่อนว่าสามารถเบิกจ่าย
ได้ทั้งเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ เพราะการบริหารจัดการงบประมาณก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
เงินประเภทใดบ้างที่สามารถนามาบริหารจัดการ และในส่วนของระเบียบเงินบารุงนั้น ต้องหาวิธีให้มีจุดเชื่อมกัน
โดยหลั ก การใหญ่ คื อ ต้ อ งการจะให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ได้ ค่ า ตอบแทน
ซึ่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อไม่ได้มีเฉพาะในระดับกระทรวงหรือจังหวัดแต่ว่ามีระดับอาเภอและตาบลด้วย
ดั้งนั้น จึงต้องพิจารณาว่าทีมนั้นหัวหน้าทีมสังกัดหน่วยงานใด ก็ให้เบิกเงินจากหน่วยงานนั้น แต่ข้อ 5 วางไว้เพื่อให้
เห็น ภาพใหญ่ และเป็น การกากับดูแลเท่านั้น แต่ที่ จ ะเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เพื่อให้ เห็นชอบ
ในหลั ก การที่ จ ะให้ ม าก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน และขอเรี ย นผู้ แ ทน
กรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณว่า อัตราแนบท้ายนี้ ปัจจุบันกรมควบคุมโรคก็ได้มีการจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่
ของกรมฯ อยู่แล้ว แต่ใช้เงินบารุงของกรมฯ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ถ้าหาก
คณะกรรมการโรคติ ด ต่อ แห่ ง ชาติ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั กการของร่ า งประกาศฉบั บ ดั ง กล่ า วแล้ ว เช่ นนี้ ข้ อ 6
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณภายนอกของสังกัด อย่างของกระทรงสาธารณสุขนั้นมีระเบียบเงินบารุงอยู่ แต่ไม่ได้
ระบุว่าเบิกจ่ายในอัตราเท่าใด และถ้าหากเห็นชอบแล้วก็จะต้องมาดาเนินการแก้ระเบียบเงินบารุงหรือไม่ เพราะใน
ระเบียบจ่ายเงินบารุงนี้กาหนดว่าจะต้องเป็นกรณีที่ระบุในระเบียบเท่านั้นที่จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ แต่หากไม่ได้
ระบุในระเบียบ แม้มีกฎหมายอื่นให้เบิกจ่ายได้ ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
นายวชิ ร รั ก ขิ ต ตธรรม ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง กล่ า วว่ า อั ต ราที่ ก าหนดมาหากกระทรวงการคลั ง
ไม่เห็นด้วย หรือเห็นด้วย ก็จะมีปัญหาตามมาว่า หากกฎหมายเงินบารุงไม่รองรับในรายการนี้ ก็จะเบิกจ่ายไม่ได้
เช่นนี้ก็ต้องไปแก้ไขอีก
นายปั ญ ญา ใบทอง ผู้ แ ทนกลุ่ ม กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วว่ า กรณี ที่
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบด้วย จากนั้นเสนอไปยังกระทรวงการคลัง แล้วกระทรวงการคลัง
ไม่เห็นด้วยในบางส่วนหรือบางข้อ เช่นนี้ จะผูกพันคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ ทั้งที่
ในกฎหมายไม่ได้ระบุให้ส่งไปให้กระทรวงการคลัง และกรณีนี้ถือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติใช้อานาจตาม
มาตรานี้ครบถ้วนแล้ว
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เงินนอกงบประมาณใน
กองคลัง หมายถึง กองทุน และเห็นว่าไม่มีทางที่จะเข้าระบบนี้ได้ นอกจากจะตั้งกองทุนขึ้นมา
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า กระทรวง
สาธารณสุ ข มีกฎหมายให้อานาจในการเก็บเงิน ที่ได้จากการบริการสาธารณสุ ข บางกรณี แต่ก็ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ด้วย โดยเขียนระเบียบและกาหนดรายการไว้ จากนั้นก็จะมาออกข้อบังคับ และ
กาหนดอัตราไว้ชัดเจน ปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขเจอคือ เงินบารุงส่วนหนึ่งถูกตัดมาจากกองทุน ไร้ห่วงของ
สานักงาน ...

๑๗
ส านั กงานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ และเอามารวมพั น กั นทั้ ง หมดกั บ เงิ น บ ารุ ง ที่จั ด เก็บ ตามปกติ ดั ง นั้ น
ก็เท่ากับว่าเราไปสร้างรายการการจ่ายเงินตัวใหม่ขึ้นมาจากการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
แต่ ป ระเด็ น คื อ เรื่ อ งนี้ เ กณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น ไม่ ไ ด้ ก าหนดว่ า จะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากส านั ก งบประมาณ
กระทรวงการคลัง ก่อน ดังนั้น การที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบโดยอาศัยอานาจตามมาตรา
14 (6) เพียงพอหรือไม่ทจี่ ะไปนาไปอ้างอิงในการเอาเงินนอกงบประมาณไปจ่าย
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ตามอัตรา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท้ายร่างประกาศฉบับนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอัตราแบบเดียวกันหรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงว่า ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ก็ เพิ่ง ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากระทรวงการคลั ง แต่ จะจ่า ยเงิน ต่อเมื่อเป็ นการปฏิบั ติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น ส่วนอัตราก็จะกาหนดไว้ที่ 300 บาท ต่อวัน โดยเทียบจากอัตรา
ค่าแรงขั้นต่า แต่จะต้องชี้แจงกรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณให้ได้ว่าฐานแนวคิดเงินดังกล่าวมีที่มาอย่างไร
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ฐานแนวคิดเรื่องนี้มาจากการที่กรมควบคุมโรค
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ในทีม SAT ของกรมที่ต้องมาเฝ้าสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ 8 ชั่วโมง
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า ถึงแม้
จะระบุว่าสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวัง ป้องกัน สวบสวนโรค หรือควบคุมโรคติดต่อ แต่ข้อเท็จจริงเราเบิกให้เฉพาะ
ทีมงานที่ลงพื้นที่ ส่วนทีมเฝ้าระวังงไม่ได้เบิก เพราะว่าทีมงานที่ลงพื้นทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานมากกว่า
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า เจตนารมณ์คือมุ่งที่จะตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมีหน้าที่ออกไปดาเนินการในพื้นที่ เพื่อไปดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น และเข้าไป
สอบสวนโรค เพียงแต่ตอนนี้มองว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องเสี่ยงมากกว่า คนอื่น และฐานการจ่ายเงิน
ก็มาจากระเบีย บของกรมที่จ่ายเงินบารุงให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ต้องให้คณะกรรมการโรคติ ดต่อ
แห่งชาติเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อหรือไม่ จากนั้นก็ให้มอบหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุ ม ที่ป ระชุมเห็ น ควรเสนอหลั กการเรื่องค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการและพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
4.2 ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายจากการดาเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. ...
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า วาระที่ 4.2 นั้นจะเหมือนกับวาระที่ 4.1 คือ
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบในหลักการก่อน จากนั้นจึงจะกลับมาพิจารณาในรายละเอียด ว่าจะ
ออกเป็ น ระเบี ย บหรือประกาศ และโดยบุคคลใด ซึ่งอัตราที่แนบท้ายประกาศนี้มีที่มาจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙

นายพิสิษฐ์ ...

๑๘
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เรื่องอัตราค่าชดเชยต้อง
พิ จ ารณาระเบี ย บของกรมบั ญ ชี ก ลางประกอบด้ ว ย เพราะกรณี ข องกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานซ้อมแผนแล้วได้รับบาดเจ็บ เช่นนี้ ก็จะไปดาเนินการเบิกจากระเบียบของกรมบัญชีกลาง
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติ ดต่อทั่วไป สอบถามว่า มีกฎหมาย
หรืออนุบัญญัติรองรับอยู่แล้วใช่หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธี ยรธนา ผู้แทนกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงว่า เป็นการเสนอเรื่อง
ไปยัง อธิบ ดีแล้ว ส่ งเรื่องไปยัง ส านั กงานปลัดกระทรวงการคลั ง เพื่อหารือ ว่า กระบวนการขอเบิกถูกต้องหรือไม่
ซึ่งข้อ 10 อัตราคล้ายกัน แต่เวลาปฏิบัตินั้นจะต้องพิจารณากฎหมายกลางด้วย และมีประเด็นว่ากรณีที่เบิกจาก
ประกาศนี้แล้ว จะไปเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลางอีกได้หรือไม่ ซึ่งจะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหรือไม่
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า กรณีเสียชีวิต
ให้จ่ายตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท อัตรานี้น้อยไปหรือไม่ และจะเพิ่มได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า เรื่องนี้ได้ไปสืบค้นกฎหมายอื่นๆ แล้วพบว่ามี
ระเบียบของกรมบัญชีกลางเรื่องค่าทดแทนความเสียหาย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
แล้วเกิดความเสียหาย บาดเจ็บ และทุพพลภาพ ซึ่งก็ได้อ้างอิงอัตราที่กฎหมายกาหนด แต่หากจะระบุมากกว่านี้
ควรจะมีเหตุผลมารองรับหรือฐานมาเสนอ เช่น กรณีของต่างประเทศมีหรือไม่ หากเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้า ไป
ปฏิบัติการควบคุมสอบสวนโรคติดต่อแล้วถึงแก่ความตาย จะมีการตอบแทนอย่างไร หากมีตัวอย่างก็สามารถที่จะ
เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาได้
แพทย์หญิงพจมาน ศิริ อารยาภรณ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กล่ าวว่า อัตรานี้ไม่ได้จากัดเฉพาะ
โรคติดต่ออันตรายใช่หรือไม่ หากปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปแล้วเสียชีวิตจะสามารถใช้อัตรานี้ได้หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยศูนย์กฎหมาย ชี้แจงว่า ใช้ได้ แต่ต้องเกิดจากการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และจากนั้นก็ไปพิจาณาว่ากรณีเสียชีวิตได้เงินจานวนเท่าใด อันตรายสาหัสได้เงินจานวน
เท่าใด หรือหากเสียชี วิตเพราะโรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่ง เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ก็จะได้รับค่าชดเชยเช่นกัน
เพียงแต่อัตราในการจ่ายค่าชดเชยอาจจะต่างกัน โดยให้โรคติดต่ออันตรายได้รับค่าชดเชยในอัตราที่สูงกว่า
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ทางกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีอัตราแบบนี้หรือไม่
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงว่า ไม่ได้มีระเบียบกาหนดไว้
แต่เบิกโดยอาศัยอัตราจากกรมบัญชีกลางในอัตราสูงสุด
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นควรเสนอหลักการเรื่องค่าชดเชยสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

4.3 ร่าง ...

๑๙
4.3 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่าย
สาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว คณะอนุกรรมการได้มีมติ
เห็นควรให้เพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อ 4 ซึ่งได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดเชื้อโรค
ในยานพาหนะ (2) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่ที่ใช้ในการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต และจัดการ
สุขาภิบาลให้ถูกต้อง (3) ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดหรือทาลายสิ่งของหรือสัตว์ที่มากับพาหนะนั้น และให้ตัด
ข้อ 4 (6) ออก และในข้อ 5 คณะอนุกรรมการได้มีมติให้เพิ่ มถ้อยคาว่า “ทราบค่าใช้จ่ายจากการ” เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอให้อนุกรรมการทุกท่านพิจารณาในข้อ 6 ต่อไป
ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่ยินยอมหรือในกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศรายงานไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณารายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประกอบกับข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาในการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการดาเนินการแทน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครอาจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เห็นสมควรกาหนดค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศเสนอ ให้ส่งเรื่องคืนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้น
เพื่อแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอีกครั้ง
(2) เห็นว่าเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการเรียกให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายยังไม่เพียงพอ ให้ส่งเรื่องคืน
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้น เพื่อดาเนินการจัดหาเอกสาร
หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม แล้วแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสาเนาหลักฐานเพิ่มเติมไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะอีกครั้ง
(3) เห็นควรให้ลดหรือเพิ่มค่าใช้จ่าย ให้ส่งเรื่องคืนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศผู้นั้น เพื่อแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอีกครั้ง
ในกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคสอง (1) (2) หรือ (3) แล้ว ยังคง
เพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติ ดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศเจ้าของเรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
ให้นาความในข้อ 5 มาใช้กับการแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือการชาระ
เงินในกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมตามข้อนี้โดยอนุโลม
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อานวยการสานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ สอบถามว่า ในข้อ 6 วรรคสามที่กาหนดว่า
“ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี” เป็นการดาเนินคดีอย่างไร
นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ นิติกรศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้อาศัยฐานอานาจตามมาตรา 41
ซึ่งกาหนดหน้าที่ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ได้ดาเนินการกับตัวผู้เดินทางซึ่งมากับยานพาหนะนั้น ซึ่งในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 มิได้กาหนดโทษไว้ว่าหากผู้ควบคุมพาหนะหรือเจ้าของพาหนะไม่ยอมจ่ายแล้วต้องได้รับโทษหรือ
มีความผิ ดอย่ า งไร ในข้อนี้ จึ งได้กาหนดวิ ธีการไว้ให้ มีก ารดาเนินคดี เ พื่อเรี ยกร้องให้ เขาช าระค่ าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายกาหนดซึ่งเป็นการดาเนินการในทางแพ่ง
นายสุเทพ ...

๒๐
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อานวยการสานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ตั้งข้อสังเกตว่า ชื่อของร่างอนุบัญญัติ
ฉบับนี้ไม่สื่อถึงเนื้อหา เห็นควรให้ตดั คาว่า “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข” ออก ใช้เพียงคาว่า “ค่าใช้จ่ายในการ
ป้ องกัน และควบคุมโรคติด ต่อ ส าหรั บ ผู้ ค วบคุม พาหนะหรื อเจ้า ของพาหนะ” ประเด็น ต่อ มาคื อ การใช้ค าว่ า
“ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ” นั้น ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ กล่าวว่า ชื่อของประกาศมีที่มาจากถ้อยคาตามมาตรา
7 (3) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในประเด็นกรณีที่เจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะไม่ยอมจ่ายแล้วให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี นั้น ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ดาเนินการอย่างไร ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้หรือไม่
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ในกรณีที่
เครื่องบินจงใจพาผู้ป่วยเข้ามาแล้วทาให้เกิดโรคระบาดในประเทศ ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วย MERS
ทีพ่ ามากักไว้ทสี่ ถาบันบาราศนราดูร แล้วต้องไปเก็บเงินกับเจ้าของสายการบิน ถ้าสายการบินไม่จ่าย แล้วต้องมีการ
ไปฟ้องร้อง ใครเป็นคนทาหน้าที่ฟ้อง ซึง่ คงไม่ใช่ตารวจหรือพนักงานสอบสวน หรือต้องเป็นกรมควบคุมโรคในฐานะ
สานักงานเลขานุการที่จะดาเนินคดีต่อไป
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้อาศัย
อานาจตามมาตรา 7 (3) กับมาตรา 41 วรรคสอง ซึ่งต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินการตามมาตรา 40 กรณีที่รัฐมนตรีได้มีการประกาศเขตติดโรคตามมาตรา 8 หรือไม่ กิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องชัดเจน เพราะมาตรา 42 วรรคท้าย กาหนดว่าให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เมื่อเป็นคนละมาตรากันก็ต้องเป็นคนละกิจกรรมกัน ส่วนในมาตรา 44 ที่กาหนดว่า ถ้าไม่ดาเนินการตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 40 (1) (2) หรือ (3) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ดาเนินการแทนได้และให้เขาออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทน ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเดียวกันก็ไม่ต้องไปกาหนดวิธีการ
ที่จะไปไล่เบี้ยหรือไปเรียกร้องอะไรอีก เพราะว่าการชดใช้ค่าใช้จ่ายมีความเกี่ยวพันกันหลายมาตรา และแต่ละ
มาตราจะกาหนดว่าผู้ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายคือใคร แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางอาญา เพราะเป็นการ
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว ดังนั้น ในการเขียนเกณฑ์วิธีการในการไล่เบี้ย จะต้องให้เป็นหน้าที่ของ
กรมควบคุมโรคหรือใครก็ได้ไปดาเนินการไล่เบี้ยและดาเนินการในทางแพ่งต่อ
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในร่างอนุบัญญัติฉบับนี้ เราได้พิจาณา
กันในข้อ 1 - 5 มาแล้ว ซึ่งขณะนี้กาลังพิจารณาข้อที่ 6 ซึ่งเกิดประเด็นว่า ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายจะทาอย่างไร ซึ่งใน
ร่างประกาศกาหนดให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่อง
การเรียกร้องในเรื่องของตัวเงิน ไม่ได้ มุ่งหมายให้ผู้ที่ไม่จ่ายต้องได้รับการลงโทษทางอาญา ซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่ง
ตารวจจึงไม่มีอานาจดาเนินการได้ จึงไม่มีสภาพบังคับ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องการเรียกให้ชดใช้
ค่าใช้จ่าย แต่ในเรื่องนี้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีโทษ
ทางอาญา อยู่ ที่ว่าความผิดนั้น จะระวางโทษปรับหรือโทษจาคุก แต่ห ากว่ามีการฝ่ าฝื นไม่ดาเนินการก็จะต้อง
ดาเนินการเหมือนทางอาญา ซึ่งเมื่อกระบวนการได้ไปถึงศาลและก็มีการสั่งให้จ่ายเงินตามจานวนที่ได้มีการฝ่าฝืน
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับกับกฎหมายฉบับอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พบว่าได้มีการกาหนดไว้คล้ายกัน กล่าวคือ ในกรณีที่พนักงานท้องถิ่น ได้สั่งให้ผู้ใดดาเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาล
เรื่องใด ...

๒๑
เรื่องใดแล้วผู้นั้นไม่ละเลยดาเนินการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจเข้าไปดาเนินการได้ และให้ผู้ที่ฝ่าฝืนคาสั่งนั้น
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการนั้น จนสุดท้ายกระบวนการจะคล้ายกับของเราคือ หากยังเพิกเฉย
ไม่ยอม ไม่จ่าย ก็ต้องส่งให้เจ้าพนักงานสอบสวนดาเนินคดี ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการหารือกับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้วเห็นว่าในทางปฏิบัติของเรื่องนี้จะเกิดปัญหามาก เพราะว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น
แตกต่างจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กล่าวคือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เป็นเรื่องของ
คนในประเทศแต่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ฯ จะเป็นเรื่องของทั้งคนในประเทศและผู้เดินทาง ซึ่งอาจมีข้อจากัด
ในเรื่องของระยะเวลาตาม Visa จึงได้มีการหารือว่าควรมีการแยกรูปแบบของในประเทศและนอกประเทศหรือไม่
เนื่องจากหากมีการแยกแล้วอาจมีปัญหาในเรื่องการใช้ฐานกฎหมายเดียวกันแต่กาหนดมาตรการต่างกัน
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อานวยการสานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เสนอให้ใช้คาว่า “ให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป” เพราะในเรื่องนี้พนักงานสอบสวนอาจไม่ทราบว่าต้องดาเนินการอย่างไร ในเมื่อ เจ้าพนักงาน
สอบสวนนั้นไม่ใช่ผู้ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น แต่ถ้าหากกาหนดว่าให้ดาเนินการตามกฎหมาย ก็สามารถมากาหนด
ภายหลังได้ว่าจะให้ผู้ใดดาเนินการและต้องดาเนินการทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างไร
นายปัญ ญา ใบทอง ผู้ แทนกลุ่ มกฎหมาย สานัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กล่ าวว่า ในเรื่อ ง
ค่าใช้จ่ายนั้นยังมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มาตรา 40 นั้น เป็นเรื่องของการออกคาสั่งให้ดาเนินการแล้ว
มีการฝ่ าฝื น จึ งเป็ น โทษทางอาญา ในขณะที่มาตรา 41 เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณของกรมควบคุมโรค
จ่ายออกไปก่อนแล้ว ไปเรี ยกให้ เขาจ่ ายทีห ลัง ในจุดนี้เข้ าใจว่าหากมีการเรียกให้ จ่ายตั้งแต่ ในฟ้องในคดีอาญา
ศาลก็จะสามารถสั่งให้จ่ายได้ แต่ถ้าหากว่าไม่มีการเรียก ศาลก็ไม่สามารถสั่งได้เพราะมันไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา จึงต้องดาเนินการทางแพ่งเองในภายหลัง ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายตามวรรคสองนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียค่าปรับ
จากการฝ่าฝืนมาตรา 40 ดังนั้น หากกาหนดให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนก็จะ
ระบุว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อ 3 (1) - (4) ก็จะพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดตามมาตราใดบ้าง แต่เรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ควบคุมหรือเจ้าของพาหนะต้อ งจ่ายตามมาตรา 41 ไม่ใช่โทษทางอาญา แต่เป็นหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ จึงขอเสนอให้ตัดคาว่า “ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดาเนินคดีออก” และหากประสงค์ให้มีการ
เรียกเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว เห็นควรให้กาหนดไว้ว่าจะให้ใครเป็นผู้ดาเนินการเรียกร้องค่าใช้จ่าย เช่น กรมควบคุมโรค
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สามารถกาหนดให้
หน่วยงานสามารถจ้างทนายความฟ้องคดีแทนจะได้หรือไม่ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง ในส่วนการเรียกเงินคืนนั้น
หากเป็นส่วนราชการให้จ้างทนายความหรือประสานอัยการเพื่อทวงทรัพย์คืน ในเรื่องนี้เป็นหนี้ใช่หรือไม่
ร้อยตารวจเอกนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขอยกตัวอย่าง
ของการปรับทางศุลกากร ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นคดีอาญาและคดีแพ่ง ในกรณีที่ไม่ยอมจ่ายนั้นก็จะมีหน่วยงานในกรม
ทาหน้าที่ติดตามทวง อีกกรณีที่เกิดขึ้นคือ ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติก็จะมีหน่วยงานติดตามการชาระ
ค่าปรับเช่นกัน ซึ่งหากปรับใช้กับหน่วยงานระดับกรมสาหรับในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี เช่น ต้องมีการ
ฟ้องร้อง ก็อาจกาหนดให้สานักงานเลขานุการเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามก็ได้
นายวชิร รั กขิ ต ตธรรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่ าวว่า ขอนาเสนอเทียบเคียงกับ กรณี รถคันแรกที่
กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมสรรพสามิต เป็นผู้ดาเนินการ เรื่องแรกที่ถูกอัยการถามตอนฟ้อง คือ กรมบัญชีกลาง
เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ อย่างไร โดยอัยการจะให้ บรรยายฟ้องในคาฟ้องทั้งหมดว่าหน่วยงานใดเกี่ยวข้องในเรื่องใด
เพื่อที่จะพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายหรือ ไม่ ดังนั้น ในกรณีนี้ถ้า หากจะกาหนดว่าใครควรเป็นผู้ดาเนินการ ก็ต้อง
พิจ ารณาก่ อนว่ าเงิ น ที่ใ ช้จ่ า ยไปนั้ น เป็ น ของหน่ว ยงานใด ซึ่งในกรณีรถคันแรก มีมติ คณะรัฐ มนตรี กาหนดให้
กรมบัญชีกลาง ...

๒๒
กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดาเนินคดีกับผู้ขอใช้สิทธิที่ผิดเงื่ อนไขจนถึงที่สุด กรมบัญชีกลางจึงเป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินการ
ดังนั้น จึ งเห็ นว่าควรให้ กาหนดไว้เป็ น เกณฑ์ กลาง ๆ ตามที่ผู้ แทนกรมปศุสัตว์เสนอ เนื่องจากเห็ นว่า หากเป็น
กฎหมายอาญาก็จะถูกปรับตามโทษที่กฎหมายอาญากาหนด ซึ่ง อัตราโทษปรับก็ไม่สูงถึงขนาดจานวนค่าใช้จ่าย
ที่จะไปเรียกเก็บ
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้
ก าหนดว่ า ถ้ า เขาไม่ ย อมจ่ า ย ก็ ใ ห้ แ จ้ ง ไปยั ง คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ
กรุงเทพมหานครเพื่อทราบ แล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตามข้อ 6 วรรคท้าย ซึ่งกาหนดว่า ถ้ายังเพิกเฉยอีก
ก็ให้ส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดี ซึ่ง ส่วนนี้เห็นว่าไม่ใช่มาตรการทางอาญาแน่นอน เมื่อส่งเรื่องไปแล้ว พนักงาน
สอบสวนจะพิจารณาว่าเรื่องนี้มันมิใช่การการดาเนินคดีเพราะฝ่าฝืนคาสั่งตามมาตรา 40 แต่เป็น เรื่องการไม่ยอม
จ่ายเงินที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคบอกให้จ่าย ซึ่งในส่วนนี้จึงเห็นควรกาหนดว่า ถ้ายังเพิกเฉยก็ให้กรมควบคุมโรค
เป็นผู้ดาเนินการเรียกให้ชดใช้ต่อ แต่ก็ควรเขียนกว้างๆ ไว้ ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ให้เป็นกระบวนการภายในของ
กรมควบคุมโรค
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่าวว่า ณ ขณะนี้อนุกรรมการทุกท่านเห็นตรงกันแล้ว
ว่าควรแก้ไขถ้อยคาในข้อ 6 วรรคสาม ซึ่งตามที่ท่านผู้แทนกรมบัญชีกลางให้ข้อคิดเห็นมาก็เป็นประเด็นเช่นกัน
เนื่ อ งจากผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ไม่ ไ ด้ มี เ ฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ สั ง กั ด
กรมควบคุมโรคหรือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพียงอย่างเดียว เพราะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เพีย งแต่คุ ณสมบั ติ นั้ น ให้ เป็ น ไปตามที่ เรากาหนด ส่ ว นเรื่ องเงิน หากว่า เขาใช้ เงิ นของหน่ว ยงานเขาเอง เช่ น
เจ้าหน้ าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และใช้ เงินของกรมปศุสัตว์
เพื่อเข้าไปจัดการ ดังนั้น หากมีการตั้งกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดาเนินการ อาจมีปัญหาว่ากรมควบคุมโรคไม่ใช่ผู้เสียหาย
นายปัญญา ใบทอง ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในเรื่องนี้
เจ้าของกฎหมายคือกระทรวงสาธารณสุข แต่ผู้ใช้กฎหมายไม่ได้มีแค่คนของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมาย
ไม่ได้กาหนดด้วยว่าให้เราเป็นผู้ไปดาเนินการ แต่ในประกาศฯ เขียนว่า ให้เจ้าพนักงานฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่มี
ความชัดเจนเหมือนกรณีรถคันแรก ตอนนี้ที่มาของเงิน มีหลายแหล่ง ดังนั้น ควรมีการพิจารณาให้ชัดเจนก่อนว่า
เงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินของหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้เจ้าพนักงานฯ หรือเป็นเงินของกระทรวงสาธารณสุขโดย
กรมควบคุมโรคจ่ายไป ซึ่งตามที่ผู้อานวยการศูนย์กฎหมายชี้แจงแสดงว่าเป็นเงินจากต้นสังกัดของเจ้าพนักงานเอง
จ่ายไปเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอว่า ในข้อ 6 วรรคสาม ให้ใช้คาว่า “ให้ดาเนินการตาม
กฎหมายต่อไป” โดยไม่ต้องระบุรายละเอียด เพราะจะเป็นการจากัดช่องทางและทาให้ความหมายแคบเกินไป
และในส่วนของชื่อประกาศยังไม่สื่อความหมายว่าจะให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
แต่ไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ที่ให้ตัดคาว่า “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข” ออก โดยอาจจะ
ใช้คาว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ….” แต่ทั้งนี้ ขอให้หารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กล่ าวว่า ในส่ วนของรูปแบบและชื่อ ทางฝ่ าย
เลขานุการขอรับไปหารือกับทางสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะทางสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเอง
ก็มีอยู่หลายแนวทางเหมือนกันและเปลี่ยนไปตามยุค ประเด็นการกาหนดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 41 วรรคสอง
ที่รัฐมนตรีต้องมาออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบในหลั กการแล้ว คือข้อ 3 และข้อ 4 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เจ้าของ ...

๒๓
ที่ เจ้ าของพาหนะหรื อผู้ ควบคุ มพาหนะจะต้ องเป็ นผู้ ออกค่ าใช้ จ่ ายว่ าจะต้ องจ่ ายเมื่ อใด จ่ ายอย่ างไร และถ้ า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปจัดการกับโรคอย่างรวดเร็วแล้วออกค่าใช้จ่ายไปก่อน จะต้องดาเนินการอย่างไร
เพื่อที่จ ะให้ ได้เงินคืน ซึ่งก็ได้ร ะบุ ในข้อต่อมาคือข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แต่ ก็เห็ น ด้ว ยที่ ว่า ข้อ 6
เป็นกรณีที่ต้องเขียนเปิดกว้างไว้ก่อนตามความเห็นของผู้แทนกรมปศุสัตว์ และฝ่ายเลขานุการขอเพิ่มเติมกรณีที่
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการเองแล้วมีค่าใช้จ่าย จะต้องมีการเรียกให้เขาชดใช้ ค่าใช้จ่ายตามจานวนดังกล่าว โดยเขียน
กาหนดไว้ก่อนข้อ 4 แล้วค่อยไล่มาตามขั้นตอนตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ ผู้แทนสานักงบประมาณ เสนอให้ใช้คาว่า “ให้กรมควบคุมโรคดาเนินคดีต่อไป
หรือแจ้งหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีต่อไป” ส่วนชื่อประกาศต้องเป็นไปตามมาตรา 7 (3)
มติที่ประชุม
ในข้อ 6 วรรคสาม ให้ตัดคาว่า “ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป” ออก และใช้คาว่า
“ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป” แทน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมครั้งถัดไป เมื่อได้กาหนดที่แน่นอนแล้วฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้อนุกรรมการทุกท่าน
ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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