
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการกล่าวหา  หลักเกณฑ์การสบืสวนหรือสอบสวน 

ในกรณีที่มกีารกล่าวหาผูป้ระกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (4)  (ฏ)  และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  
ตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการกล่าวหา  หลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือ

สอบสวน  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  และคณะอนุกรรมการสอบสวนในกรณี  
ที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“การประพฤติผิด”  หมายความว่า  การกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

ที่ประพฤติผิดข้อจ ากัดและเงื่อนไขหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
“การกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ได้รับความเสียหาย  หรือบุคคลอื่นได้ท าค ากล่าวหาเป็น

หนังสือยื่นต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนหรือกรรมการได้แจ้งเรื่องต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนกล่าวหา  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   

“ผู้กล่าวหา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพหรือบุคคลอื่นหรือกรรมการได้ท าค ากล่าวหาเป็นหนังสือหรือแจ้งเรื่องต่อสภาการสาธารณสุข
ชุมชน  แล้วแต่กรณี 

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

“การสืบสวน”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเรื่องที่มี 
การกล่าวหาหรือที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งอนุกรรมการจรรยาบรรณ  ได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดว่าการกล่าวหา
นั้นมีมูลหรือไม่ 
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“การสอบสวน”  หมายความว่า  การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการสอบสวน 
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ปฏิบัตติามอ านาจหน้าที่  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระท า
ของผู้ประกอบวิชาชีพว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อกล่าวหาหรือไม่   

“ส านวนการสอบสวน”  หมายความว่า  บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวน 
ได้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนผู้กล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มีการ 
กล่าวหา   

“พยานหลักฐาน”  หมายความว่า  พยานบุคคล  พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ  ที่คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รวบรวมเพ่ือใช้ในการพิจารณาการประพฤติผิดด้านจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“สภา”  หมายความว่า  สภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

หมวด  ๑ 
การกล่าวหา 

 
 

ข้อ 5 บุคคลที่มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  ได้แก่ 

 5.1 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

 5.2 บุคคลอื่น 
 5.3 กรรมการ 
ให้บุคคลตาม  5.1  และ  5.2  ท าค ากล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อสภา  และบุคคลตาม  5.3  

แจ้งเรื่องต่อสภา  ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้  แล้วแต่กรณี 
ข้อ 6 ผู้กล่าวหาต้องยื่นค ากล่าวหาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวหารู้เรื่องการประพฤติผิด

และรู้ตัวผู้กระท าผิดหรือภายในสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ข้อ 7 การถอนเรื่องการกล่าวหาที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้ต่อสภาแล้ว  ไม่เป็นเหตุให้ระงับ 

การด าเนินการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 

หมวด  2 
การสืบสวน 
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ข้อ 8 ให้เลขาธิการเสนอเรื่องที่มีการกล่าวหาหรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพมีพฤติกรรมอันสมควรให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 9 เมื่อประธานอนกุรรมการจรรยาบรรณไดร้ับเรื่องที่มีการกล่าวหาแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีข้อกล่าวหาอย่างไร  และวางแนวทาง
เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน  ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าวเพื่อให้ทราบรายละเอียดในเรื่องที่มีการกล่าวหา 

ข้อ ๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม   อนุกรรมการ 
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑1 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเวลา
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ   

ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง    
ให้ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการ
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑2 ในการสืบสวน  ให้ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือเรียกให้ผู้กล่าวหา   
ผู้ถูกกล่าวหา  หรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือแจ้งให้บุคคลส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์
ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

ข้อ  13 การให้ถ้อยค าของบุคคลตามขอ้  11  ให้อนุกรรมการจรรยาบรรณท าการสอบปากค า
และจดบันทึกการให้ถ้อยค าของบุคคลที่มาให้ถ้อยค า  ตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด   

ในการบันทึกถ้อยค า  ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม  และผู้ให้ถ้อยค าต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง  หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้    
หากเห็นว่าการให้ถ้อยค าดังกล่าวถูกต้องแล้ว  ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าต้องลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานและให้อนุกรรมการจรรยาบรรณที่ร่วมสืบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกการให้ถ้อยค านั้นด้วย   

กรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อ  ให้ประทับลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง
จ านวนสองคน 

ข้อ 14 การส่ ง เอกสารหรื อวั ตถุ เ พ่ื อใช้ เป็ นพยานหลั กฐานในส านวนการสืบสวน   
ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณท าบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเมื่อใด 
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เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจน า
ต้นฉบับมาได้  จะใช้ส าเนาที่รับรองว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องกับต้นฉบับหรือกรณีต้นฉบับสูญหายหรือ 
ถูกท าลาย  ให้ใช้เอกสาร  “ใบแทน”  ก็ได้  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 15 เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วเสร็จ  ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประชุมพิจารณา
ว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่  โดยให้ถือตามมติของอนุกรรมการจรรยาบรรณเสียงข้างมาก  อนุกรรมการ 
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  เป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 16 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสรุปรายงานการสืบสวนและเสนอความเห็น   
พร้อมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการ  อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

 16.1 วัน  เดือน  ป ี ที่รายงานพร้อมความเห็น 
 16.2 ชื่อ  ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกกล่าวหา 
 16.3 พฤติกรรมโดยย่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรากฏในการกล่าวหา   
 16.4 หลักฐานที่รวบรวมได้ 
 16.5 ความเห็นและเหตุผลที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกกล่าวหา 
ในกรณีที่อนุกรรมการจรรยาบรรณผู้ใดมีความเห็นแย้งกับมติของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

ให้เสนอความเห็นแย้งของอนุกรรมการผู้นั้นไว้ในรายงานการสืบสวนด้วย 
ข้อ ๑7 เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลว้  

ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 17.1 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่เห็น

ว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอ 
 17.2 ส่งให้คณะอนุกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนต่อไปในกรณีที่เห็นว่า 

ข้อกล่าวหานั้นมีมูล 
 17.3 ให้ยกข้อกล่าวหาในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูล 

หมวด  ๓ 
การสอบสวน 

 
 

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน  เพ่ือท าการสอบสวนเรื่องที่มี 
การกล่าวหาหรือที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 19 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องการกล่าวหาจากเลขาธิการแล้ว  ให้อนุกรรมการ
สอบสวนด าเนินการประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวน 

ข้อ 20 ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ประธานอนุกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน 
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ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง    
ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปได้
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ 21 ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนงัสือแจ้งค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน
และแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อน
เริ่มท าการสอบสวน 

ข้อ 22 ผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการกรรมการ
หรืออนุกรรมการได้  หากเห็นว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้รับความยุติธรรมอันมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง   
ดังต่อไปนี้ 

 22.1 เป็นคู่กรณีเอง 
 22.2 เป็นคู่สมรส  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ

มารดากับผู้ถูกกล่าวหา 
 22.3 มีเรื่องโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
 22.4 เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่ท าการสอบสวน 
การคัดค้าน  ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสอบสวน  โดยระบุเหตุผลที่คัดค้านด้วยว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้รับความยุติธรรม
อย่างไร 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า  การคัดค้านนั้นไมม่ีเหตุอันควรรับฟัง  ให้คณะกรรมการสั่งใหย้ก
ค าคัดค้านและให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้
ในส านวนการสอบสวน 

คณะกรรมการเห็นว่า  การคัดค้านนั้นมีเหตุอันควรรับฟังได้  ให้คณะกรรมการสั่งให้ผู้ที่ถูก
คัดค้านพ้นจากการเป็นประธานอนุกรรมการสอบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งบุคคลอื่น  
เป็นประธานอนุกรรมการสอบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนแทนผู้ที่ถูกคัดค้านและให้เลขาธิการแจ้งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

คณะกรรมการที่สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านผู้ใดพ้นจากการเป็นประธานอนุกรรมการสอบสวนหรือ
อนุกรรมการสอบสวน  จะไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ผู้นั้นได้ร่วมด าเนินการสอบสวนไปแล้ว 

ข้อ 23 ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธทิ าค าชี้แจงหรอืน าพยานหลักฐานใด ๆ   มาให้คณะอนกุรรมการสอบสวน  
โดยยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการ
สอบสวน  หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้ 

ข้อ 24 ในการสอบสวน  ให้น าความในข้อ  ๑2  ข้อ  13  และข้อ  14  มาใช้บังคับกับการสอบสวน
โดยอนุโลม 
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ข้อ 25 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน  ณ  สถานที่  วัน  เดือน  ปี  
และเวลาที่แจ้งให้ทราบในหนงัสือแจ้งขอ้กล่าวหา  หรือภายในก าหนดเวลาที่ได้ขยายให้หรอืไม่ท าค าชีแ้จง
หรือน าพยานหลักฐานใด ๆ  มาให้คณะอนุกรรมการสอบสวน  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่   

กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค า  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุแห่งการนั้น
ไว้ในรายงานการสอบสวน 

ข้อ ๒6 คณะอนุกรรมการสอบสวนจะไม่อนุญาตให้คู่กรณีตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานก็ได้  
หากเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกล่าว  ต้องรักษาไว้เป็นความลับหรือเป็นเอกสารหลักฐานอันไม่ควร
เปิดเผยของบุคคลอื่นที่อยู่ในส านวนการสอบสวน 

ข้อ ๒7 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประชุมพิจารณาและ
มีมติว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่   แล้วให้รายงานการสอบสวนพร้อมทั้งเสนอ
ส านวนการสอบสวนและความเห็นต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ท าการสอบสวนเสร็จสิ้น 

กรณีที่อนุกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง   ให้ท าความเห็นแย้งนั้นไว้ในรายงาน 
การสอบสวนด้วย 

ข้อ ๒8 รายงานการสอบสวน  ให้เสนอต่อประธานกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน   
โดยระบุวัน  เดือน  ปีที่รายงาน  รายละเอียดในการกล่าวหา  ส านวนการสอบสวน  ผลการสอบสวน  
และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน  แล้วลงลายมือชื่ออนุกรรมการสอบสวนซึ่งท าหน้าที่
สอบสวน 

ข้อ ๒9 ส านวนการสอบสวน  อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 29.1 สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีรายละเอียดในเรื่องการกล่าวหาอย่างไร   
 ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยานบุคคล  ให้รายงานเหตุผลที่ไม่ได้สอบสวนไว้ว่าเพราะเหตุใด 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพ  ให้รายงานเหตุผลที่รับสารภาพเพราะจ านน

ต่อหลักฐานหรือเพราะเหตุใด 
 29.2 พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหารับฟังได้เพียงใด  เพราะเหตุใด 
 29.3 ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนสรุปว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด

หรือไม่  อย่างไร   
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด  ให้ระบุว่ากระท าผิดจรรยาบรรณตามข้อใด  และสมควรได้รบั

โทษอย่างไร 

หมวด  ๔ 
ผลการสอบสวน 
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ข้อ 30 เมื่อคณะกรรมการได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นว่าส านวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดหรือจะต้องมี
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

ในกรณีที่เห็นว่าส านวนการสอบสวนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาด  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมายต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 
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