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ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน
หรื อ สอบสวน ในกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ การกล่ า วโทษ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) (๔) (ฒ)
ประกอบมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภา
การแพทย์แผนไทย โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน
หรื อ สอบสวน ในกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ การกล่ า วโทษ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ประพฤติ ผิ ด ” หมายความว่ า การกระทํา ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ประพฤติผิดข้อจํากัดและเงื่อนไข หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
“คํากล่าวหา” หมายความว่า เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายได้กล่าวหาต่อสภาการแพทย์แผนไทย
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประพฤติผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้ประพฤติผิดได้รับโทษ
“คํากล่าวโทษ” หมายความว่า เรื่องที่กรรมการสภาการแพทย์แผนไทยหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้ เ สี ย หายได้ ก ล่ า วโทษต่ อ สภาการแพทย์ แ ผนไทยตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ประพฤติผิด และการกล่าวโทษเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้ประพฤติผิดได้รับโทษ
“การสืบสวน” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณได้ทําไปตามอํานาจหน้าที่ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
“การสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมพยานหลัก ฐาน และการดํา เนิน การต่า ง ๆ
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ทําไปตามอํานาจหน้าที่ เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระทํา
ที่เป็นการประพฤติผิดรวมถึงการให้ถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษหรือพยานตลอดจนบันทึก
คํากล่าวหา หรือคํากล่าวโทษด้วย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

“สํานวนการสอบสวน” หมายความว่า บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจดไว้
เป็ น หลั ก ฐานแห่ ง รายละเอี ย ดทั้ ง หลายในการสอบสวนผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ประพฤติผิด รวมถึงการให้ถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกกล่าวโทษหรือพยานตลอดจนบันทึกคํากล่าวหา หรือคํากล่าวโทษด้วย
“พยานหลักฐาน” หมายความว่า พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑
การกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ข้อ ๔ ผู้เสียหายที่จะกล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษที่จะกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ผู้ใด ให้ทําคํากล่าวหาหรือคํากล่าวโทษเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ
แล้วยื่นต่อสภาการแพทย์แผนไทยโดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยเสนอเรื่องการกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อประธาน
อนุกรรมการจรรยาบรรณภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ข้อ ๖ การถอนคํากล่าวหาหรือคํากล่าวโทษนั้น ให้ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษแล้วแต่กรณี
ทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อยื่นต่อสภาการแพทย์แผนไทย โดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้ระงับการสอบสวน
หมวด ๒
อายุความในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ข้อ ๗ สิทธิในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือ ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องและรู้ตั ว
ผู้ประพฤติผิด
(๒) เมื่อเกินสามปี นับแต่วันที่มีการประพฤติผิด
หมวด ๓
การสืบสวน
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจาก
สมาชิ ก สภาการแพทย์ แ ผนไทยประกอบด้ ว ย ประธานคนหนึ่ ง และอนุ ก รรมการมี จํ า นวนรวมกั น
ไม่น้ อยกว่ าสามคนมีอํ านาจหน้ าที่ ทําการสื บ สวนหาข้อ เท็จ จริ งในเรื่อ งที่ ได้ รับตามมาตรา ๓๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกว่าหนึ่งคณะก็ได้
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ยกเว้นอนุกรรมการจรรยาบรรณที่เป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
หรือบุคคลใดที่เชิญมาเป็นอนุกรรมการจรรยาบรรณ
(๒) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
(๒) ออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษ ผู้เสียหายหรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา
หรือมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จําเป็นแก่การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ
(๓) รายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๑ ในการเสนอรายงานพร้ อ มความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการสภาการแพทย์ แ ผนไทย
ให้ถือตามความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณฝ่ายข้างมาก
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณผู้ใด มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณฝ่ายข้างมาก และต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระทําได้
ข้อ ๑๒ รายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณที่เสนอต่อคณะกรรมการ
สภาการแพทย์แผนไทยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่รายงานพร้อมความเห็น
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที่ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษ
(๓) พฤติ ก รรมโดยย่ อ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย หรื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ปรากฏในคํากล่าวหาหรือคํากล่าวโทษ
(๔) หลักฐานที่รวบรวมมาได้
(๕) ความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษใน (๓)
(๖) ความเห็นแย้งของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๓ เมื่ อ คณะกรรมการสภาการแพทย์ แ ผนไทยได้ รั บ รายงานและความเห็ น ของ
คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสภาการแพทย์ แ ผนไทยพิ จ ารณารายงาน
และความเห็นดังกล่าวแล้วมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณทํ า การสื บ สวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยพิจารณา
(๒) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
นั้นมีมูล
(๓) ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล
ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูล ให้กรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
โดยไม่ชักช้า
หมวด ๔
การสอบสวน
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก
สภาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน
คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกว่าหนึ่งคณะก็ได้
ข้อ ๑๖ คณะอนุกรรมการสอบสวนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ยกเว้ น อนุ ก รรมการสอบสวนที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารหรื อ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการสอบสวน
หรือบุคคลใดที่เชิญมาเป็นอนุกรรมการสอบสวน
(๒) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๑๗ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําการสอบสวนการประพฤติผิดของผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษ
(๒) ออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษ ผู้เสียหายหรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา
หรือมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จําเป็นแก่การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน
(๓) สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ
สภาการแพทย์แผนไทยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๘ ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษตามแบบ
แนบท้ายข้อบังคับนี้ พร้อมทั้งส่งสําเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษทราบ
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทําการสอบสวน
ข้อ ๑๙ การออกหนังสือเรียก ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ ผู้เสียหายหรือบุคคลใด ๆ
มาให้ถ้อยคําตามข้อ ๑๐ (๒) และข้อ ๑๗ (๒) ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
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ข้อ ๒๐ การออกหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จําเป็นตามข้อ ๑๐ (๒)
และข้อ ๑๗ (๒) ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๑ การส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อ กล่าวโทษ การส่งหนังสือ เรียกมาให้ถ้อยคํา
หรือการส่งหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จําเป็น ให้ส่งแก่ผู้นั้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือในทะเบียนราษฎร์
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้อ ๒๒ ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ มีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน
คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให้
ข้อ ๒๓ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ ไม่มาให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน
ณ สถานที่ วัน เดือน ปี และเวลาที่แจ้งให้ทราบในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ หรือภายใน
กําหนดเวลาที่ได้ขยายให้หรือไม่ทําคําชี้แจงหรือไม่นําพยานหลักฐานใด ๆ ตามข้อ ๒๒ ให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ เว้นแต่มีความจําเป็นอันไม่อาจจะก้าวล่วงเสียได้
และผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้แจ้งแล้วก็ให้ขยายเวลาได้อีกตามสมควร
ข้อ ๒๔ ในการสอบสวนผู้ ถู ก กล่ า วหาหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วโทษ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวน
ถามชื่ อ ตัว ชื่ อ สกุ ล และแจ้ง ข้ อ กล่า วหาหรือ ข้ อ กล่ าวโทษให้ผู้ ถู กกล่า วหาหรือ ผู้ ถูก กล่า วโทษทราบ
และต้องบอกให้ทราบก่อนว่าถ้อยคําที่ได้ให้ไว้อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาการประพฤติผิดได้
เมื่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคําให้การไว้ แต่ถ้าไม่เต็มใจให้การก็ให้
บันทึกไว้ด้วย
ข้อ ๒๕ ผู้เสียหาย หรือบุคคลใด ๆ ที่ถูกเรียกมาให้ถ้อยคํา ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
ถามปากคําบุคคลนั้นไว้
การถามปากคําตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคําสาบานหรือปฏิญาณตัว
เสียก่อนก็ได้
ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทําหรือ จัดให้ทําการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือ ขู่เข็ญ
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษหรือผู้มาให้ถ้อยคํา เพื่อจูงใจให้เขาให้การหรือไม่ให้การ
หรือเพื่อให้ถ้อยคําหรือไม่ให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษ
ข้อ ๒๖ การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้าจําเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยจะใช้ล่ามแปลก็ได้
ก่อนที่ล่ามจะทําหน้าที่แปล ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริตใจจะไม่เพิ่มเติม
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล
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เมื่อมีล่ามแปลคําให้การ คําพยานหรืออื่น ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้องและให้ล่ามลงลายมือชื่อ
ในคําแปลนั้น
ข้อ ๒๗ สํานวนการสอบสวน ต้องระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่จัดทํา นามและตําแหน่ง
ของผู้ทําบันทึก และอนุกรรมการสอบสวนซึ่งทําหน้าที่สอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในสํานวน
การสอบสวน
ข้อ ๒๘ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้สรุปผลการสอบสวน
และเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นและต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๕
การพิจารณาและวินิจฉัยชีข้ าด
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยได้รับสํานวนการสอบสวน และความเห็น
ของคณะอนุ ก รรมการสอบสวนแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสภาการแพทย์ แ ผนไทยพิ จ ารณาสํ า นวน
การสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวนการสอบสวน
และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ถ้าเห็นว่าสํานวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย หรือจะต้องมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ก็ให้ส่งกลับไปยังคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ถ้าเห็นว่าสํานวนการสอบสวนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย ให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
วินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
(๑) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
(๒) ว่ากล่าวตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ์
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามข้อ ๒๙ ให้ทําเป็นคําสั่ง
สภาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๓๑ ให้เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยแจ้งคําสั่งสภาการแพทย์แผนไทยตามข้อ ๓๐
ไปยังผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษเพื่อทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว และให้บันทึก
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ข้อความตามคําสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ พร้อมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษทราบด้วย
ข้อ ๓๒ การดําเนินการใด ๆ ที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้นําบทบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

หนังสือเรียก
เลขที่............

สภาการแพทย์แผนไทย
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
.....................................................................................................ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

ระหว่าง
............................................................................................ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ออกหนังสือเรียกถึง.............................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.................ซอย/ตรอก....................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................
ซึ่งเป็น
ผูถ้ ูกกล่าวหา
ผู้ถูกกล่าวโทษ
ผู้เสียหาย
บุคคลใด ๆ
เรื่อง.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงขอให้ ท่าน ไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณซึ่งทําหน้าที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง
ณ ห้องประชุม.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ในวันที่............................เดือน................................................พ.ศ. .................... เวลา....................................น.
............................................ผู้ออกหมายเรียก
(...........................................)
ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ
หมายเหตุ

หากท่านไม่ไปชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือเรียก จะมีความผิดตามมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

ใบรับหนังสือเรียก
วันที่.................เดือน.............................. พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.......................................................................................ได้รับหนังสือเรียกของ
ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ตามหนังสือเรียกเลขที่......................................ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าไป
ณ ห้องประชุม.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ในวันที่.............................เดือน.....................................พ.ศ. .................. เวลา................................น. ไว้แล้ว
ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับหนังสือเรียก
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ส่งใบรับหนังสือเรียก
(.......................................................)
(โปรดส่ ง ใบรั บ หนั ง สื อ เรี ย ก กลั บ ไปยั ง สภาการแพทย์ แ ผนไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนติ ว านนท์
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)

หนังสือเรียก
เลขที่............

สภาการแพทย์แผนไทย
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
.....................................................................................................ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

ระหว่าง
............................................................................................ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ออกหนังสือเรียกถึง.............................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.................ซอย/ตรอก....................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................
ซึ่งเป็น
ผูถ้ ูกกล่าวหา
ผู้ถูกกล่าวโทษ
ผู้เสียหาย
บุคคลใด ๆ
เรื่อง.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงขอให้ ท่าน ไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ คณะอนุกรรมการสอบสวนซึ่งทําหน้าที่สอบสวน ณ ห้องประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ในวันที่............................เดือน................................................พ.ศ. .................... เวลา....................................น.
............................................ผู้ออกหมายเรียก
(...........................................)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน
หมายเหตุ

หากท่านไม่ไปชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือเรียก จะมีความผิดตามมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

ใบรับหนังสือเรียก
วันที่.................เดือน.............................. พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.......................................................................................ได้รับหนังสือเรียกของ
ประธานอนุกรรมการสอบสวน ตามหนังสือเรียกเลขที่......................................ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าไป
ณ ห้องประชุม.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ในวันที่.............................เดือน.....................................พ.ศ. .................. เวลา................................น. ไว้แล้ว
ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับหนังสือเรียก
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ส่งใบรับหนังสือเรียก
(.......................................................)
(โปรดส่ ง ใบรั บ หนั ง สื อ เรี ย ก กลั บ ไปยั ง สภาการแพทย์ แ ผนไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนติ ว านนท์
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)

หนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐาน
เลขที่............

สภาการแพทย์แผนไทย
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
.....................................................................................................ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

ระหว่าง
............................................................................................ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ออกหนังสือแจ้งถึง.............................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.................ซอย/ตรอก....................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................
ด้วย.........................................................................................................................................................
ได้อ้าง...................................................................................................................................................................
ซึ่งมีอยู่ที่ท่าน เป็นพยานหลักฐาน ตามคํากล่าวหา หรือคํากล่าวโทษ เรื่อง.......................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงขอให้ ท่านส่ง.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ดังกล่าว ไปยังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ณ ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ก่อนวันที่..............................เดือน...........................................พ.ศ. ........................... เวลา...........................น.
เพื่อประกอบการดําเนินการต่อไป
............................................ผู้ออกหนังสือแจ้ง
(...........................................)
ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ
หมายเหตุ

หากท่านไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จําเป็นแก่การดําเนินการตามหนังสือแจ้งจะมีความผิดตาม
มาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ใบรับหนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐาน
วันที่.............เดือน......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.......................................................................................ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่ง
พยานหลักฐานของประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ตามหนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐานเลขที่......................
ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าส่ง........................................................................................................................................
......................................................................................................................................ไปประกอบการดําเนิน
ตามคํากล่าวหา หรือคํากล่าวโทษดังกล่าวก่อนวันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ. ..................
เวลา....................................น. ไว้แล้ว
ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับหนังสือแจ้ง
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ส่งใบรับหนังสือแจ้ง
(.......................................................)
(โปรดส่งใบรับหนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐาน กลับไปยังสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)

หนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐาน
เลขที่............

สภาการแพทย์แผนไทย
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
.....................................................................................................ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

ระหว่าง
............................................................................................ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ออกหนังสือแจ้งถึง.............................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.................ซอย/ตรอก....................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................
ด้วย.........................................................................................................................................................
ได้อ้าง...................................................................................................................................................................
ซึ่งมีอยู่ที่ท่าน เป็นพยานหลักฐาน ตามคํากล่าวหา หรือคํากล่าวโทษ เรื่อง.......................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงขอให้ ท่านส่ง.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ดังกล่าว ไปยังคณะอนุกรรมการสอบสวน ณ .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ก่อนวันที่..............................เดือน...........................................พ.ศ. ........................... เวลา...........................น.
เพื่อประกอบการดําเนินการต่อไป
............................................ผู้ออกหนังสือแจ้ง
(...........................................)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน
หมายเหตุ

หากท่านไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จําเป็นแก่การดําเนินการตามหนังสือแจ้งจะมีความผิดตาม
มาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ใบรับหนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐาน
วันที่.............เดือน......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.......................................................................................ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่ง
พยานหลักฐานของประธานอนุกรรมการสอบสวน ตามหนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐานเลขที่...........................
ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าส่ง........................................................................................................................................
......................................................................................................................................ไปประกอบการดําเนิน
ตามคํากล่าวหา หรือคํากล่าวโทษดังกล่าวก่อนวันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ. ..................
เวลา....................................น. ไว้แล้ว
ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับหนังสือแจ้ง
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ส่งใบรับหนังสือแจ้ง
(.......................................................)
(โปรดส่งใบรับหนังสือแจ้งให้ส่งพยานหลักฐาน กลับไปยังสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)

หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
เลขที่............

สภาการแพทย์แผนไทย
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
.....................................................................................................ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

ระหว่าง
............................................................................................ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ออกหนังสือแจ้งถึง..............................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ท่.ี ................ซอย/ตรอก....................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์....................................................
ด้วยประธานอนุกรรมการสอบสวนซึ่งทําหน้าที่สอบสวน ขอแจ้งข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ ว่าท่าน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................ผู้ออกหนังสือแจ้ง
(.......................................)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน

