
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การสืบสวนหรอืสอบสวน  การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  และ

คณะอนกุรรมการสอบสวน  ในกรณีทีม่ีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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  การกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิด

ข้อจ ากัดและเงื่อนไข  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน 

“ค ากล่าวหา”  หมายความว่า  เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายได้กล่าวหาต่อสภาว่ามีผู้ประกอบวชิาชพี
การสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  หรือเรื่องที่กรรรมการหรือบุคคลอื่น 
ที่มิใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อสภาว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิด  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  การกล่าวหาทั้งสองกรณีเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้ประพฤติผิดได้รับโทษ 

“การสืบสวน”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งกรณีที่มีการกล่าวหา   

“การสอบสวน”  หมายความว่า  การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการต่าง ๆ   
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ท าไปตามอ านาจหน้าที่   เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระท า 
ที่เป็นการประพฤติผิด  รวมถึงการให้ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน  ตลอดจนบันทึกค ากล่าวหาด้วย 

“ส านวนการสอบสวน”  หมายความว่า  บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจดไว้
เป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการสอบสวนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิด  
รวมถึงการให้ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน  ตลอดจนบันทึกค ากล่าวหาด้วย 

“พยานหลักฐาน”  หมายความว่า  พยานวัตถุ  พยานเอกสาร  หรือพยานบุคคลตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



“สภา”  หมายความว่า  สภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

หมวด  ๑ 
การกล่าวหา 

 
 

ข้อ ๔ ผู้เสียหายที่จะกล่าวหา  หรือบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เสียหายจะกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพ  
การสาธารณสุขชุมชนผู้ใด  ให้ท าค ากล่าวหาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อแล้วยื่นต่อสภาโดยยื่นด้วยตนเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 

กรรรมการจะกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้ใด  ให้แจ้งเรื่องต่อสภาและต้องมี
มติของคณะกรรมการว่ามีพฤติกรรมอันสมควรให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนผู้นั้น 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเสนอเรื่องการกล่าวหาต่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องกล่าวหาหรือมติคณะกรรมการตามข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ การถอนค ากล่าวหานั้น  ให้ผู้กล่าวหาท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อยื่นต่อสภาโดยยื่น
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้  ในกรณีที่กรรมการขอถอนค ากล่าวหาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

การถอนค ากล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นเหตุให้ระงับการสอบสวน 

หมวด  ๒ 
อายุความในการกล่าวหา 

 
 

ข้อ ๗ สิทธิในการกล่าวหาสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหาย  หรือบุคคลอื่น  หรือกรรมการรู้เรื่อง 

การประพฤติผิดและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
(๒) เมื่อเกินสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน 

หมวด  ๓ 
การสืบสวน 

 
 

ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อ ๙ ในการสืบสวน  ให้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  เพ่ือพิจารณาว่ามี 

ข้อกล่าวหาอย่างไร  วางแนวทางเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน  ตลอดจนรายละเอียด 
ของพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริง 

ข้อ  ๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมอนุกรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ  ๑๑ ในการสืบสวนบุคคลที่ เป็นพยาน  ให้ท าการสอบปากค าและจดค าให้การโดยใช้ 
ตามแบบ  สธช.  ๑๖  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หนังสือเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหา  ผู้เสียหาย  หรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค าตามวรรคหนึ่งให้ใช้ 
ตามแบบ  สธช.  ๑๗  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑๒ การน า เอกสารหรือวัตถุพยานมาใช้ เป็นพยานหลั กฐานในส านวนการสืบสวน 
ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณท าบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสืบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจ  
น าต้นฉบับมาได้หรือต้นฉบับสูญหายหรือถูกท าลาย  จะใช้ส าเนาที่อนุกรรมการจรรยาบรรณหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องกับต้นฉบับหรือจะใช้พยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้  แล้วแต่กรณี  
หนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ  ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จ าเป็นตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ตามแบบ  สธช.  ๑๘   
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑3 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
ที่คณะกรรมการก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ   

ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ประธาน
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 

ข้อ  ๑๔ เมื่อด าเนินการสืบสวนเสร็จแล้ว  ให้ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณท ารายงาน  
พร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ข้อ  ๑๕ รายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณที่เสนอต่อคณะกรรมการ 
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่รายงานพร้อมความเห็น 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ถูกกล่าวหา   
(๓) พฤติกรรมโดยย่อของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ปรากฏในค ากล่าวหา 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๔) หลักฐานที่รวบรวมมาได้ 
(๕) ความเห็น  พร้อมทั้งเหตุผลที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

ที่ถูกกล่าวหาใน  (๓) 
(๖) ในกรณีที่มีความเห็นแย้งของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  ให้เสนอความเห็นแย้งนั้นด้วย 
ข้อ  ๑๖ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว   

ให้คณะกรรมการพิจารณามติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยกข้อกล่าวหาในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูล 
(๒) ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริง  

ยังไม่เพียงพอ 
(๓) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูล 
ข้อ  ๑๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลตามข้อ  ๑๖  (๓)  ให้เลขาธิการส่งเรื่อง

ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
การสอบสวน 

 
 

ข้อ  ๑๘ คณะอนุกรรมการสอบสวนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อ  ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าการสอบสวนการประพฤติผิดของผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) ออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา  ผู้เสียหาย  หรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือแจ้ง 

ให้บุคคลใด ๆ  ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จ าเป็นแก่การด าเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
(๓) สรุปผลการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน  พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ  ๒๐ ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้ใช้ตามแบบ  สธช.๑๙   

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนั
ก่อนวันเริ่มท าการสอบสวน 

ข้อ  ๒๑ หนังสือเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหา  ผู้เสียหาย  หรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค าตามข้อ  ๑๙  (๒)  
ให้ใช้ตามแบบ  สธช.  ๒๐  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ  ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จ าเป็นข้อ  ๑๙  (๒)  ให้ใช้ตามแบบ  สธช.  ๒๑   
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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ข้อ  ๒๒ การส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา  การส่งหนังสือเรียกมาให้ถ้อยค า  หรือการส่งหนังสือ  
แจ้งให้บุคคลใด ๆ  ส่งเอกสารหรอืวตัถทุี่จ าเปน็  ให้ส่งแก่ผู้นั้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ประกอบวชิาชพี
การสาธารณสุขชุมชนหรือในทะเบียนราษฎรโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ข้อ  ๒๓ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใด ๆ  มาให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวน 

ค าชี้แจงหรือพยานหลักฐานดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากประธานอนกุรรมการสอบสวน  หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะอนกุรรมการ
สอบสวนจะขยายให้ 

ข้อ  ๒๔ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มา  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน  ณ  สถานที่  วัน  
เดือน  ปี  และเวลาที่แจ้งให้ทราบในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา  หรือภายในก าหนดเวลาที่ได้ขยายให้หรือไม่ท า
ค าชี้แจงหรือไม่น าพยานหลักฐานใด ๆ  ตามข้อ  ๒๓  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน 
ต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่  เว้นแต่มีความจ าเป็นอันไม่อาจจะก้าวล่วงได้และผู้ถูกกล่าวหาได้แจ้งแล้ว   
ให้ขยายเวลาได้อีกตามสมควร 

ข้อ  ๒5 ในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนถามชื่อตัว  ชื่อสกุล  และแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและต้องบอกให้ทราบก่อนว่าถ้อยค าที่ได้ให้ไว้อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน  
ในการพิจารณาการประพฤติผิดได้  เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดค าให้การไว้แต่ถ้าไม่เต็มใจ
ให้การก็ให้บันทึกไว้ด้วย 

ข้อ  ๒๖ ผู้เสียหาย  หรือบุคคลใด ๆ  ที่ถูกเรียกมาให้ถ้อยค า  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน 
ถามปากค าบุคคลนั้นไว้ 

การถามปากค าตามวรรคหนึ่ง  คณะอนุกรรมการสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยค าสาบานหรือปฏิญาณตัว
เสียก่อนก็ได้ 

ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ  ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญหรือ 
ให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหา  หรือผู้มาให้ถ้อยค า  เพ่ือจูงใจให้เขาให้การหรือไม่ให้การหรือเพ่ือให้ถ้อยค าหรือ
ไม่ให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ  ในเรื่องที่ถูกกล่าวหา 

ข้อ  ๒๗ การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย  แต่ถ้าจ าเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยจะใช้ล่ามแปลก็ได้ 

ก่อนที่ล่ามจะท าหน้าที่แปล  ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะท าหน้าที่โดยสุจริตใจ 
จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล 

เมื่อมีล่ามแปลค าให้การ  ค าพยานหรืออื่น ๆ  ล่ามต้องแปลให้ถูกต้องและให้ล่ามลงลายมือชื่อ 
ในค าแปลนั้น 

ข้อ  ๒๘ ส านวนการสอบสวนต้องระบุสถานที่  วัน  เดือน  ปี  ที่จัดท า  นามและต าแหน่งของผู้ท าบันทึก  
และอนุกรรมการสอบสวนซึ่งท าหน้าที่สอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในส านวนการสอบสวน 
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ข้อ  ๒๙ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้สรุปผลการสอบสวนและ
เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ท าการสอบสวนเสร็จสิ้นและต้องไม่เกินก าหนดเวลาที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา  ๓๕  วรรคสาม   

หมวด  ๕ 
การพิจารณาและวนิิจฉัยชีข้าด 

 
 

ข้อ  ๓๐ เมื่อคณะกรรมการได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

ถ้าเห็นว่าส านวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย  หรือจะต้องมีพยานหลั กฐาน
เพิ่มเติม  ให้ส่งกลับไปยังคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อท าการสอบสวนหรือหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

ถ้าเห็นว่าส านวนการสอบสวนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  ดังนี้ 
(๑) ยกข้อกล่าวหา 
(๒) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ์ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ  ๓๑ ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามข้อ  ๓๐  ให้ท าเป็นค าสั่งสภาพร้อมด้วยเหตุผล

ของการวินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ  ๓๒ ให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งสภาตามข้อ  ๓๐  ไปยังผู้ถูกกล่าวหาเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่

วันที่มีค าสั่งดังกล่าว  และให้บันทึกข้อความตามค าสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พร้อมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้กล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ  ๓๓ หลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนใดที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ให้น าบทบัญญัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 
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