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ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ
คณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีทมี่ ีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) (๔) (ฏ) และ (ณ) ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน
หรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนในกรณี
ที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ประพฤติผิด” หมายความว่า การกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิด
ข้ อ จ ากั ด และเงื่ อ นไข หรื อ ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน
“คากล่าวหา” หมายความว่า เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายได้กล่าวหาต่อสภาว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเรื่องที่กรรรมการหรือบุคคลอื่น
ที่มิใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อสภาว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิด แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การกล่าวหาทั้งสองกรณีเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้ประพฤติผิดได้รับโทษ
“การสืบสวน” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ได้ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งกรณีที่มีการกล่าวหา
“การสอบสวน” หมายความว่ า การรวบรวมพยานหลั ก ฐานและการด าเนิ น การต่ า ง ๆ
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ทาไปตามอานาจหน้าที่ เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระทา
ที่เป็นการประพฤติผิด รวมถึงการให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ตลอดจนบันทึกคากล่าวหาด้วย
“สานวนการสอบสวน” หมายความว่า บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจดไว้
เป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการสอบสวนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิด
รวมถึงการให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ตลอดจนบันทึกคากล่าวหาด้วย
“พยานหลักฐาน” หมายความว่า พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
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“สภา” หมายความว่า สภาการสาธารณสุขชุมชน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
หมวด ๑
การกล่าวหา
ข้อ ๔ ผู้เสียหายที่จะกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เสียหายจะกล่าวหาผู้ประกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชนผู้ใด ให้ทาคากล่าวหาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อแล้วยื่นต่อสภาโดยยื่นด้วยตนเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
กรรรมการจะกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้ใด ให้แจ้งเรื่องต่อสภาและต้องมี
มติของคณะกรรมการว่ามีพฤติกรรมอันสมควรให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนผู้นั้น
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเสนอเรื่องการกล่าวหาต่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องกล่าวหาหรือมติคณะกรรมการตามข้อ ๔
ข้อ ๖ การถอนคากล่าวหานั้น ให้ผู้กล่าวหาทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อยื่นต่อสภาโดยยื่น
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ในกรณีที่กรรมการขอถอนคากล่าวหาต้องได้รับความเห็นชอ บจาก
คณะกรรมการ
การถอนคากล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ระงับการสอบสวน
หมวด ๒
อายุความในการกล่าวหา
ข้อ ๗ สิทธิในการกล่าวหาสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลอื่น หรือกรรมการรู้เรื่อง
การประพฤติผิดและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด
(๒) เมื่อเกิน สามปีนับแต่วัน ที่มีการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
หมวด ๓
การสืบสวน
ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
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(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๙ ในการสืบสวน ให้ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณาว่ามี
ข้ อ กล่ า วหาอย่ า งไร วางแนวทางเพื่ อ แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง พยานหลั ก ฐาน ตลอดจนรายละเอี ย ด
ของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริง
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมอนุกรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑ ในการสื บ สวนบุ ค คลที่ เ ป็ น พยาน ให้ ท าการสอบปากค าและจดค าให้ ก ารโดยใช้
ตามแบบ สธช. ๑๖ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หนั ง สื อ เรี ย กให้ ผู้ ถู กกล่ าวหา ผู้ เ สี ย หาย หรื อ บุ ค คลใด ๆ มาให้ ถ้ อ ยค าตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้
ตามแบบ สธช. ๑๗ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๒ การน าเอกสารหรื อ วั ต ถุ พ ยานมาใช้ เ ป็ น พยานหลั กฐานในส านวนการสื บ สวน
ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทาบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสืบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจ
นาต้นฉบับมาได้หรือต้นฉบับสูญหายหรือถูกทาลาย จะใช้สาเนาที่อนุกรรมการจรรยาบรรณหรือผู้มีหน้าที่
รับผิด ชอบรับรองว่าเป็นสาเนาที่ถูกต้องกับต้นฉบับหรือจะใช้พยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้ แล้วแต่กรณี
หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ บุ ค คลใด ๆ ส่ ง เอกสารหรื อ วั ต ถุ ที่ จ าเป็ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ ต ามแบบ สธช. ๑๘
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๑3 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทาการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนดในคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น ไม่ อ าจด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ป ระธาน
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดาเนินการออกไปได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดดังกล่าว
ข้อ ๑๔ เมื่อดาเนินการสืบสวนเสร็จแล้ว ให้ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทารายงาน
พร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๕ รายงานและความเห็ นของคณะอนุก รรมการจรรยาบรรณที่ เ สนอต่ อคณะกรรมการ
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่รายงานพร้อมความเห็น
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ถูกกล่าวหา
(๓) พฤติกรรมโดยย่อของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ปรากฏในคากล่าวหา
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(๔) หลักฐานที่รวบรวมมาได้
(๕) ความเห็น พร้อมทั้งเหตุผลที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ที่ถูกกล่าวหาใน (๓)
(๖) ในกรณีที่มีความเห็นแย้งของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ให้เสนอความเห็นแย้งนั้นด้วย
ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว
ให้คณะกรรมการพิจารณามติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ยกข้อกล่าวหาในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูล
(๒) ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริง
ยังไม่เพียงพอ
(๓) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูล
ข้อ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลตามข้อ ๑๖ (๓) ให้เลขาธิการส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
หมวด ๔
การสอบสวน
ข้อ ๑๘ คณะอนุกรรมการสอบสวนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาการสอบสวนการประพฤติผิดของผู้ถูกกล่าวหา
(๒) ออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือมีหนังสือแจ้ง
ให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จาเป็นแก่การดาเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน
(๓) สรุปผลการสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๐ ให้ ป ระธานอนุ ก รรมการสอบสวนมีห นังสื อ แจ้ ง ข้อ กล่ า วหาให้ ใ ช้ต ามแบบ สธช.๑๙
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด พร้อมทั้งส่งสาเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถกู กล่าวหาทราบไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันเริ่มทาการสอบสวน
ข้อ ๒๑ หนังสือเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาตามข้อ ๑๙ (๒)
ให้ใช้ตามแบบ สธช. ๒๐ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จาเป็นข้อ ๑๙ (๒) ให้ใช้ตามแบบ สธช. ๒๑
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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ข้อ ๒๒ การส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา การส่งหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคา หรือการส่งหนังสือ
แจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จาเป็น ให้ส่งแก่ผู้นั้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนหรือในทะเบียนราษฎรโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้อ ๒๓ ผู้ ถู ก กล่ าวหามีสิท ธิท าคาชี้ แจงหรือนาพยานหลัก ฐานใด ๆ มาให้ค ณะอนุกรรมการ
สอบสวน
คาชี้แจงหรือพยานหลักฐานดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกาหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให้
ข้อ ๒๔ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มา ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวน ณ สถานที่ วัน
เดือน ปี และเวลาที่แจ้งให้ทราบในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา หรือภายในกาหนดเวลาที่ได้ขยายให้หรือไม่ทา
คาชี้แจงหรือไม่นาพยานหลักฐานใด ๆ ตามข้อ ๒๓ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวน
ต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ เว้นแต่มีความจาเป็นอันไม่อาจจะก้าวล่วงได้และผู้ถูกกล่าวหาได้แจ้งแล้ว
ให้ขยายเวลาได้อีกตามสมควร
ข้อ ๒5 ในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนถามชื่อตัว ชื่อสกุล และแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและต้องบอกให้ทราบก่อนว่าถ้อยคาที่ได้ให้ไว้อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาการประพฤติผิดได้ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคาให้การไว้แต่ถ้าไม่เต็มใจ
ให้การก็ให้บันทึกไว้ด้วย
ข้อ ๒๖ ผู้ เ สี ย หาย หรื อ บุคคลใด ๆ ที่ ถู ก เรีย กมาให้ถ้อยคา ให้ ค ณะอนุก รรมการสอบสวน
ถามปากคาบุคคลนั้นไว้
การถามปากคาตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคาสาบานหรือปฏิญาณตัว
เสียก่อนก็ได้
ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญหรือ
ให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้มาให้ถ้อยคา เพื่อจูงใจให้เขาให้การหรือไม่ให้การหรือเพื่อให้ถ้อยคาหรือ
ไม่ให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข้อ ๒๗ การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้าจาเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยจะใช้ล่ามแปลก็ได้
ก่ อ นที่ ล่ า มจะท าหน้ า ที่ แ ปล ล่ า มต้ อ งสาบานหรื อ ปฏิ ญ าณตนว่ า จะท าหน้ า ที่ โ ดยสุ จ ริ ต ใจ
จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
เมื่อมีล่ามแปลคาให้การ คาพยานหรืออื่น ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้องและให้ล่ามลงลายมือชื่อ
ในคาแปลนั้น
ข้อ ๒๘ สานวนการสอบสวนต้องระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่จัดทา นามและตาแหน่งของผู้ทาบันทึก
และอนุกรรมการสอบสวนซึ่งทาหน้าที่สอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในสานวนการสอบสวน
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ข้อ ๒๙ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้สรุปผลการสอบสวนและ
เสนอสานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ทาการสอบสวนเสร็จสิ้นและต้องไม่เกินกาหนดเวลาที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม
หมวด ๕
การพิจารณาและวินิจฉัยชีข้ าด
ข้อ ๓๐ เมื่ อ คณะกรรมการได้ รั บ ส านวนการสอบสวนและความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการ
สอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาสานวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ถ้าเห็นว่าสานวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย หรือจะต้องมีพยานหลั กฐาน
เพิ่มเติม ให้ส่งกลับไปยังคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อทาการสอบสวนหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ถ้าเห็นว่าสานวนการสอบสวนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
(๑) ยกข้อกล่าวหา
(๒) ว่ากล่าวตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ์
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามข้อ ๓๐ ให้ทาเป็นคาสั่งสภาพร้อมด้วยเหตุผล
ของการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๓๒ ให้เลขาธิการแจ้งคาสั่งสภาตามข้อ ๓๐ ไปยังผู้ถูกกล่าวหาเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีคาสั่งดังกล่าว และให้บันทึกข้อความตามคาสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พร้อมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้กล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนใดที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
ไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

