
(ราง) 
 

ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
วาดวยหลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ

คณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีท่ีมีการกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... 

    
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) (๔) (ฏ) และ (ณ) ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชนโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน วาดวยหลักเกณฑการ
สืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนใน
กรณีท่ีมีการกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
“ประพฤติผิด” หมายความวา การกระทําของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนท่ี 

ประพฤติผิดขอจํากัดและเง่ือนไข หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

“คํากลาวหา” หมายความวา เรื่องท่ีผูไดรับความเสียหายไดกลาวหาตอสภาวามีผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิดซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย หรือเรื่องท่ีกรรรมการหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูเสียหายไดกลาวหาตอสภาวามีผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิด แลวแต
กรณี ท้ังนี้ การกลาวหาท้ังสองกรณีเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูประพฤติผิดไดรับโทษ 

“การสืบสวน” หมายความวา การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงอนุกรรมการ
จรรยาบรรณไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงกรณีท่ีมีการกลาวหา  

“การสอบสวน” หมายความวา การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการตาง ๆ ซ่ึง
คณะอนุกรรมการสอบสวนไดทําไปตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนการกระทําท่ีเปนการ
ประพฤติผิด รวมถึงการใหถอยคําของผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตลอดจนบันทึกคํากลาวหาดวย 

“สํานวนการสอบสวน” หมายความวา บันทึกหรือเอกสารใดท่ีคณะอนุกรรมการสอบสวนจด
ไวเปนหลักฐานแหงรายละเอียดท้ังหลายในการสอบสวนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนท่ีประพฤติผิด 
รวมถึงการใหถอยคําของผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตลอดจนบันทึกคํากลาวหาดวย 

“พยานหลักฐาน” หมายความวา พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“สภา” หมายความวา สภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 



หมวด ๑ 
การกลาวหา 

    
ขอ ๔  ผูเสียหายท่ีจะกลาวหา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูเสียหายจะกลาวหาผูประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนผูใด ใหทําคํากลาวหาเปนหนังสือและลงลายมือชื่อแลวยื่นตอสภาโดยยื่นดวยตนเองหรือ
สงทางไปรษณียก็ได 

กรรรมการจะกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูใด ใหแจงเรื่องตอสภาและ
ตองมีมติของคณะกรรมการวามีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณาเก่ียวกับการประพฤติผิดของ 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูนั้น 

ขอ ๕  ใหเลขาธิการเสนอเรื่องการกลาวหาตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณภายใน 
สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่องกลาวหาหรือมติคณะกรรมการตามขอ ๔ 

ขอ ๖  การถอนคํากลาวหานั้น ใหผูกลาวหาทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อยื่นตอสภาโดย
ยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียก็ได ในกรณีท่ีกรรมการขอถอนคํากลาวหาตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

การถอนคํากลาวหาตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหระงับการสอบสวน 
 

หมวด ๒ 
อายุความในการกลาวหา 
    

ขอ ๗  สิทธิในการกลาวหาสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีผูไดรับความเสียหาย หรือบุคคลอ่ืน หรือกรรมการรูเรื่อง

การประพฤติผิดและรูตัวผูประพฤติผิด 
(๒) เม่ือเกินสามปนับแตวันท่ีมีการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน 
 

หมวด ๓ 
การสืบสวน 

    
ขอ ๘  คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ขอ ๙  ในการสืบสวน ใหดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ เพ่ือพิจารณาวา 
มีขอกลาวหาอยางไร วางแนวทางเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ
ตาง ๆ อันเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาเพ่ือใหไดความจริง 

ขอ ๑๐  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 



มติของคณะอนุกรรมการใหถือเสียงขางมากของอนุกรรมการท่ีอยูในท่ีประชุมอนุกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๑  ในการสืบสวนบุคคลท่ีเปนพยาน ใหทําการสอบปากคําและจดคําใหการโดยใชตาม
แบบ สธช. ๑๖ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

หนังสือเรียกใหผูถูกกลาวหา ผูเสียหาย หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําตามวรรคหนึ่งใหใชตาม
แบบ สธช. ๑๗ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒  การนําเอกสารหรือวัตถุพยานมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวนให
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทําบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเม่ือใด 

เอกสารท่ีใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวนใหใชตนฉบับ แตถามีความจําเปนไม
อาจนําตนฉบับมาไดหรือตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย จะใชสําเนาท่ีอนุกรรมการจรรยาบรรณหรือผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาท่ีถูกตองกับตนฉบับหรือจะใชพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได แลวแตกรณี หนังสือ
แจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหใชตามแบบ สธช. ๑๘ ท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑3  ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทําการสืบสวนหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดในคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  

ถามีความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหประธาน
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดดังกลาว 

ขอ ๑๔  เม่ือดําเนินการสืบสวนเสร็จแลว ใหประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทํา
รายงาน พรอมท้ังความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

ขอ ๑๕  รายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณท่ีเสนอตอคณะกรรมการ
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ป ท่ีรายงานพรอมความเห็น 
(๒) ชื่อ ท่ีอยู ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนท่ีถูกกลาวหา  
(๓) พฤติกรรมโดยยอของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนท่ีปรากฏในคํากลาวหา 
(๔) หลักฐานท่ีรวบรวมมาได 
(๕) ความเห็น พรอมท้ังเหตุผลท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนท่ีถูกกลาวหาใน (๓) 
(๖) ในกรณีท่ีมีความเห็นแยงของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ใหเสนอความเห็นแยงนั้น

ดวย 

ขอ ๑๖  เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
แลว ใหคณะกรรมการพิจารณามติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหยกขอกลาวหาในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูล 
(๒) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเห็นวา

ขอเท็จจริงยังไมเพียงพอ 



(๓) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหานั้นมีมูล 

ขอ ๑๗  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลตามขอ ๑๖ (๓) ใหเลขาธิการสงเรื่อง
ดังกลาวใหคณะอนุกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา 
 

หมวด ๔ 
การสอบสวน 

    
ขอ ๑๘  คณะอนุกรรมการสอบสวนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ขอ ๑๙  ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ทําการสอบสวนการประพฤติผิดของผูถูกกลาวหา 
(๒) ออกหนังสือเรียกผูถูกกลาวหา ผูเสียหาย หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือมีหนังสือแจง

ใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเปนแกการดําเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
(๓) สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการ

เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ ๒๐  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหาใหใชตามแบบ สธช.๑๙  
ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด พรอมท้ังสงสําเนาเรื่องท่ีกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบไมนอยกวาสิบหาวัน
กอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ขอ ๒๑  หนังสือเรียกใหผูถูกกลาวหา ผูเสียหาย หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําตามขอ ๑๙ 
(๒) ใหใชตามแบบ สธช. ๒๐ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

หนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเปนขอ ๑๙ (๒) ใหใชตามแบบ สธช. ๒๑ 
ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒  การสงหนังสือแจงขอกลาวหา การสงหนังสือเรียกมาใหถอยคํา หรือการสงหนังสือ
แจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเปน ใหสงแกผูนั้นตามท่ีอยูท่ีปรากฏในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนหรือในทะเบียนราษฎรโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

ขอ ๒๓  ผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาใหคณะอนุกรรมการ
สอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาท่ี
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

ขอ ๒๔  ถาผูถูกกลาวหาไมมา ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน ณ สถานท่ี  
วัน เดือน ป และเวลาท่ีแจงใหทราบในหนังสือแจงขอกลาวหา หรือภายในกําหนดเวลาท่ีไดขยายใหหรือไมทํา 
คําชี้แจงหรือไมนําพยานหลักฐานใด ๆ ตามขอ ๒๓ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป



ตามพยานหลักฐานท่ีมีอยู เวนแตมีความจําเปนอันไมอาจจะกาวลวงไดและผูถูกกลาวหาไดแจงแลว ใหขยาย
เวลาไดอีกตามสมควร 

ขอ ๒5  ในการสอบสวนผูถูกกลาวหา ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนถามชื่อตัว ชื่อสกุล และ
แจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบและตองบอกใหทราบกอนวาถอยคําท่ีไดใหไวอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาการประพฤติผิดได เม่ือผูถูกกลาวหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคําใหการไวแตถาไมเต็มใจให
การก็ใหบันทึกไวดวย 

ขอ ๒๖  ผูเสียหาย หรือบุคคลใด ๆ ท่ีถูกเรียกมาใหถอยคํา ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน
ถามปากคําบุคคลนั้นไว 

การถามปากคําตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบานหรือ
ปฏิญาณตัวเสียกอนก็ได 

หามมิใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ
หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหา หรือผูมาใหถอยคํา เพ่ือจูงใจใหเขาใหการหรือไมใหการหรือเพ่ือใหถอยคําหรือ
ไมใหถอยคําอยางใด ๆ ในเรื่องท่ีถูกกลาวหา 

ขอ ๒๗  การสอบสวนใหใชภาษาไทย แตถาจําเปนตองแปลภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยจะใชลามแปลก็ได 

กอนท่ีลามจะทําหนาท่ีแปล ลามตองสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะทําหนาท่ีโดยสุจริตใจจะไม
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งท่ีแปล 

เม่ือมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรืออ่ืน ๆ ลามตองแปลใหถูกตองและใหลามลงลายมือชื่อ
ในคําแปลนั้น 

ขอ ๒๘  สํานวนการสอบสวนตองระบุสถานท่ี วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา นามและตําแหนงของ
ผูทําบันทึก และอนุกรรมการสอบสวนซ่ึงทําหนาท่ีสอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไวในสํานวนการ
สอบสวน 

ขอ ๒๙  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหสรุปผลการสอบสวน
และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีทําการสอบสวนเสร็จสิ้นและตองไมเกินกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม  

 
หมวด ๕ 

การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด 
    

 
ขอ ๓๐  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

ถาเห็นวาสํานวนการสอบสวนยังไมสมบูรณเพียงพอท่ีจะวินิจฉัย หรือจะตองมีพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติม ใหสงกลับไปยังคณะอนุกรรมการสอบสวนเพ่ือทําการสอบสวนหรือหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

ถาเห็นวาสํานวนการสอบสวนสมบูรณเพียงพอท่ีจะวินิจฉัย ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
ดังนี้ 



(๑) ยกขอกลาวหา 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามขอ ๓๐ ใหทําเปนคําสั่งสภาพรอมดวย
เหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ ๓๒  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาตามขอ ๓๐ ไปยังผูถูกกลาวหาเพ่ือทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีมีคําสั่งดังกลาว และใหบันทึกขอความตามคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พรอมท้ังแจงผลการวินิจฉัยชี้ขาดใหผูกลาวหาทราบดวย 

ขอ ๓๓  หลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวน ตลอดจนการปฏิบัติหนา ท่ีของคณะ 
อนุกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนใดท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดไวใหนําบทบัญญัติตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

   ประกาศ ณ วันท่ี           พ.ศ. .... 
 
 
 

      นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 


