2. เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 4.3
๑

๑.๒ ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ผู้กล่าวหา” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้ทาคาร้องเรียนต่อแพทยสภากล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผู้นั้น และให้รวมถึงผู้มีอานาจจัดการแทนบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้เสียหายตามกฎหมายด้วย
“ผู้กล่าวโทษ” หมายความว่า บุคคลผู้รู้เรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้ทาคาร้องเรียนต่อแพทยสภากล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้น
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
“ผู้ถูกร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษว่า
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียน ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคาสั่งแพทย
สภา และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผล
ของคาสั่งแพทยสภา ทั้งนี้ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า อนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจริยธรรม หรืออนุกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสอบสวน หรืออนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ หรือ
กรรมการหรือคณะกรรมการที่มีอานาจในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
“คดีด้านจริยธรรม” หมายความว่า คดีที่เป็นการร้องเรียนของผู้ร้องเรียนต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และดาเนินการพิจารณาคดี โดยคณะกรรมการ
“คาร้องเรียน” หมายความว่า ข้อความที่ผู้ร้องเรียนทาขึ้นเพื่อร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้หนึ่งผู้ใดต่อแพทยสภา
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“คาชี้แจง” หมายความว่า คาให้การที่ผู้ถูกร้องเรียนทาขึ้นไม่ว่าเป็นเอกสาร การบันทึกถ้อยคาต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ หรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อเป็นการชี้แจงหรือโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตนต่อคาร้องเรียนและ
ต่อประเด็นที่เกิดขึ้นตามกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนที่เกี่ยวเนื่องกับคาร้องเรียนดังกล่าว
“การประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า การประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมที่ผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
“การพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม” หมายความว่า การเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
เกีย่ วกับคดีด้านจริยธรรม เพื่อจัดให้มีคาสั่งแพทยสภา ด้วยระบบไต่สวน
“ระบบไต่สวน” หมายความว่า การพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม โดยเจ้าหน้าที่มีบทบาทสาคัญใน
การแสวงหาข้อเท็จจริง และให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้ง และแสดง
พยานหลักฐานของตน และเจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ผูกพันกับคาร้องเรียน คาชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
“การแสวงหาข้อเท็จ จริ ง ” หมายความว่า กระบวนการตระเตรียมและค้นหาพยานหลักฐานซึ่ง
คณะอนุกรรมการจริยธรรมได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมว่าคดีมีมูล
หรือไม่
“คดีมีมูล” หมายความว่า คดีด้านจริยธรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทาความผิดตามคา
ร้องเรียน จึงนาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยยังไม่ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดด้านจริยธรรม
“การสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการ การพิจารณาเกี่ยวกับคดี
ด้านจริยธรรมทั้งหลาย ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับคาร้องเรียนเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงหรือ
พิสูจน์ความผิดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางจริยธรรมหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประพฤติ ผิด
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
“คาสั่งแพทยสภา” หมายความว่า คาสั่งทางปกครองที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ใช้อานาจตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ถูกร้องเรียน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการแพทยสภา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแพทยสภา
“อนุกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
“อนุกรรมการสอบสวน” หมายความว่า อนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจริยธรรม หรือคณะอนุกรรมการสอบสวน หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
“สภานายกพิเศษ” หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา
ข้อ ๔ ผู้ร้องเรียนจะร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้หนึ่งผู้ใด ว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม ให้ทาคาร้องเรียนยื่นต่อแพทยสภา
ข้อ ๕ ผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลของตนเองกับแพทยสภาเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ
ได้ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) และข้อเท็จจริงในคาร้องเรียนหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
คาร้องเรียน
ข้อ ๖ ในกรณีมีข่าวหรือข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้หนึ่งผู้ใดปรากฏใน
สื่อมวลชนที่แสดงว่าพฤติกรรมนั้นน่าจะเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชี พเวชกรรมให้เลขาธิการตรวจสอบ
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ข้อเท็จจริงเท่าที่ทาได้โดยทันที และให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถ้าคณะกรรมการมีมติให้ร้องเรียน
เรื่องดังกล่าว ให้เลขาธิการหรือผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้ร้องเรียนโดยมิชักช้า
ข้อ ๗ ในกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้เลขาธิการหรือผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้
ร้องเรียนตามที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม ก่อนส่งคณะอนุกรรมการจริยธรรมให้เลขาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดเป็นผู้
ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมโดยมิชักช้า ทั้งนี้เพราะจะมีผลต่อการนับอายุความในการดาเนินคดีด้าน
จริยธรรม
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนซึ่งไม่อาจนามาดาเนินการได้ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๒
วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ระงับเรื่องและแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการออกลาดับเลขคดีด้านจริยธรรมเมื่อได้รับคาร้องเรียนก่อนส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ
จริยธรรม โดยบันทึกเป็นคดีหมายเลขดาที่ ... / พ.ศ. …. พร้อมวันที่ เดือน ปีที่รับคาร้องเรียนนั้น
เมื่อคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมแล้วให้เลขาธิการออกลาดับเลขที่คดีด้านจริยธรรม โดย
บันทึกเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ... / พ.ศ. …. พร้อมวันที่ เดือน ปีที่มีมติเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมนั้น
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการทารายงานสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดาเนินการคดี
ด้านจริยธรรมของคณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการสอบสวนคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ และคณะกรรมการ เป็นประจาทุกเดือน
หมวด ๒
การพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี
ข้อ ๑๒ ได้รับการแจ้งสิทธิและหน้าที่ของตนจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้าน
จริยธรรมตามความจาเป็นแก่กรณี
ข้อ ๑๓ ได้รับการแนะนาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีคาร้องเรียน หรือคาให้การมี
ข้อบกพร่อง หรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ หรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของ
คู่กรณี
ข้อ ๑๔ ได้รับโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน ในกรณีคาสั่งของแพทยสภาอาจจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีจากเจ้าหน้าที่
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
(๑) เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคาร้องเรียนหรือคาชี้แจง
(๓) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่า การให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจจะกระทาได้
(๔) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ ๑๕ ได้รับสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตนได้แต่
ถ้ายังไม่ได้ทาคาสั่งแพทยสภา คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคาวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสารหรือจัดการทาสาเนาเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

๔

ข้อ ๑๖ ได้รับสิทธิในการนาทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาเกี่ยวกับ คดีด้าน
จริยธรรม ในกรณีที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทาลงต่อหน้าคู่กรณีถือว่าเป็นการกระทาของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้
คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๑๗ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กาหนดแทนตนในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม ในการนี้เจ้าหน้าที่จะดาเนินกระบวนการพิจารณา
เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมกับคู่กรณีไ ด้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทาการนั้นด้วยตนเองและ
ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทนทราบด้วย
ข้อ ๑๘ สิทธิที่จะทราบเหตุผลในคาสั่งแพทยสภา และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ข้อ ๑๙ คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งคาสั่งแพทยสภาโดยการฟ้องต่อศาลปกครอง คณะกรรมการต้องระบุกรณีที่อาจ
โต้แย้ง การยื่นคาโต้แย้ง และระยะเวลาในการโต้แย้งในคาสั่งแพทยสภาด้วย
ข้อ ๒๐ คู่กรณีมีห น้าที่ต้องให้ความร่ว มมื อกับเจ้าหน้าที่ในการพิสู จน์ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่ แจ้ ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๑ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับ
ได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ ผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๒ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๒๑ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้า หน้าที่มีลั กษณะดังกล่าวให้ ประธาน
คณะอนุกรรมการ หรือนายกแพทยสภา เรียกประชุมคณะอนุกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเหตุ
คัดค้านนั้น
ในการประชุมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจาก
ห้องประชุม
ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการคณะนั้น
ประกอบด้วยอนุกรรมการหรือกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน
ถ้าที่ประชุมมีมติให้เจ้าหน้าที่ผู้ ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับและให้
เป็นที่สุด
การยื่นคาคัดค้านและการพิจารณาคาคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๓ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๑ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทา
ให้การพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะทาการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมใน
เรื่องนั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการดังนี้

๕

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าวให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ ประธาน
อนุกรรมการ หรือนายกแพทยสภาทราบแล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้นผู้ นั้นจะทาการ
พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ประธานอนุกรรมการ หรือนายกแพทยสภาทราบแล้วแต่กรณี
(๓) ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาคดีด้านจริยธรรม ซึ่งผู้นั้นเป็นอนุกรรมการ
หรือกรรมการอยู่ มีคาสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้าแล้วแต่กรณี ว่าผู้นั้นมีอานาจในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้าน
จริยธรรมในเรื่องนั้นหรือไม่
ให้นาข้อกาหนดในข้อ ๒๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การกระทาใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ถูกคัดค้านแล้วแต่กรณี ที่ได้กระทาไปก่อนหยุดพิจารณาตามข้อ
๒๓ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านแล้วแต่กรณีจะเห็นสมควรดาเนินการส่วน
หนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้
ข้อ ๒๕ ข้อกาหนดตามข้อ ๒๑ ถึงข้อ ๒๓ ไม่ให้นามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หากปล่อย
ให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่
อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้
ข้อ ๒๖ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ ในคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่
ส่วนที่ ๓
วิธีพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๗ ในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมใช้ระบบไต่สวน
ข้อ ๒๘ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทาเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
คู่กรณีจัดทาแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนด ในกรณีนี้ให้ถือ
ว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคาแปลนั้นเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ ทาขึ้น
เป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่
เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
การรับรองความถูกต้องของคาแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๙ เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคา
ร้องเรียน คาชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
ข้อ ๓๐ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการนี้ให้รวมถึง
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจงหรือความเห็นของคู่กรณี
หรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็น
ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
(๒) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๓) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) ออกไปตรวจสถานที่
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคาหรือทาความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

๖

ข้อ ๓๑ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้คู่กรณีตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้
เป็นความลับ
ข้อ ๓๒ การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ ๓๓ ภายใต้ข้อ ๒๒ วรรคสอง การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านต้องมี
อนุกรรมการ หรือกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่คณะกรรมการ
จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยมิชักช้า
ส่วนที่ ๔
อานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ข้อ ๓๕ เมื่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมได้รับคาร้องเรียนจากเลขาธิการแล้วให้ดาเนิน การประชุม
คณะอนุกรรมการจริยธรรมโดยมิชักช้า เพื่อกาหนดประเด็นในการแสวงหาข้อเท็จจริงการประพฤติผิดจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหลายเพื่อสนับสนุนประเด็นต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ว่าคา
ร้องเรียนมีมูลหรือไม่เพียงใด
ข้อ ๓๖ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานจากผู้ร้องเรียน นอกจากคาร้องเรียน คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมจะเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ถ้อยคาเพิ่มเติมตามเวลาที่กาหนดก็ได้ตามความจาเป็นแก่กรณี พร้อมการแจ้งสิทธิ
ของผู้ร้องเรียนตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๑
หนังสือเชิญพร้อมการแจ้งสิทธิผู้ร้องเรียนให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมต้องการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานจากพยานบุคคลใด ก็
ให้ทาหนังสือเชิญผู้นั้นมาให้ถ้อยคาต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรม และบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามข้อ
๓๐ วรรคท้าย
หนังสือเชิญให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมเห็นว่าเอกสารหรือวัตถุพยานใดสมควรจะนามาเป็น
พยานหลักฐานประกอบการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ก็ให้ประธานอนุกรรมการจริยธรรมทาหนังสือแจ้งไป
ยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองเอกสารหรือวัตถุพยานนั้น ให้ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวแก่ประธานอนุกรรมการ
จริยธรรมเพื่อนามาประกอบการพิจารณา
วิธีการและค่าใช้จ่ายในการนาส่งพยานหลักฐานตามวรรคแรกให้เป็นดุลพิ นิจของประธานอนุกรรมการ
จริยธรรมที่จะดาเนินการได้ตามความจาเป็น และเหมาะสมแก่กรณี โดยค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายจากแพทยสภาตามที่
คณะกรรมการกาหนด
หนังสือแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๙ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเบื้องต้นจากผู้ถูกร้องเรียน ให้ประธานอนุกรรมการ
จริยธรรมหรือผู้มีอานาจกระทาการแทนทาหนังสือแจ้งคาร้องเรียนพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ และให้
เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาร้องเรียนทั้งหมดจากผู้ถูกร้องเรียนตามความจาเป็นแก่กรณี
หนังสือแจ้งคาร้องเรียนพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกร้องเรียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๐ การนาเอกสารหรือวัตถุพยานมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้
คณะอนุกรรมการจริยธรรมทาบันทึกให้ปรากฏว่าพยานหลักฐานนั้นได้มาอย่างไร จากใครและเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับจริง หากมีความจาเป็นที่ไม่อาจนาต้นฉบับจริงมาได้จะใช้
สาเนาเอกสารที่มีผู้รับผิดชอบลงนามรับรองว่าเป็นสาเนาที่ถูกต้องกับต้นฉบับจริงก็ได้
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ข้อ ๔๑ เมื่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมได้แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอแล้วให้คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมดาเนินการประชุมสรุปประเด็นความผิดจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ถูกร้องเรียนทั้งหมดพร้อม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี แล้วจัดส่งให้ผู้ถูกร้องเรียนได้โต้แย้งหรือชี้แจง เพื่อป้องกันสิทธิของตนโดยให้ทาคา
ชี้แจงส่ งมายั ง คณะอนุ กรรมการจริ ย ธรรมตามเวลาที่ กาหนด หากค าชี้ แ จงของผู้ ถู กร้ องเรีย นยั งไม่ ชัด เจน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่ออกหมายเรียกผู้ถูกร้องเรียนมาให้ถ้อยคาต่อหน้าคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ตามเวลาที่กาหนดพร้อมบันทึกหลักฐานไว้ด้วย
หมายเรียกให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๒ เมื่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมได้รับคาชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนหรือไม่ได้ รับภายในเวลาที่กาหนด
หรือภายในเวลาที่ขอขยายให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมดาเนินการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้
ถูกร้องเรียนว่าคดีมีมูลหรือไม่ โดยมติของคณะอนุกรรมการจริยธรรมต้องมีเหตุผล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเป็นสาระสาคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ข้อ ๔๓ ในการเสนอรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมต่อคณะกรรมการว่าคดีมีมูล
หรือไม่ ให้ถือตามความเห็นของอนุกรรมการจริยธรรมฝ่ายข้างมาก พร้อมสาเนาเอกสารและหลักฐานทั้งปวง หากมี
ความจาเป็นหรือเห็นเป็นการสมควรที่จะไม่ส่งพยานหลักฐานรายการใด ให้ระบุรายการพยานหลักฐานที่ไม่ส่งไว้ใน
รายงานด้วย
ในกรณีที่อนุกรรมการจริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างไปจากอนุกรรมการจริยธรรมฝ่ายข้างมากและ
ต้องการบันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระทาได้
ข้อ ๔๔ รายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมที่เสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาสรุปรายงานและความเห็น
(๒) คดีหมายเลขดาที่ ... / พ.ศ. …. วันที่ ... เดือน ……………… พ.ศ. ….
(๓) ชื่อ ที่อยู่ คุณวุฒิ สถานศึกษา สถานที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชน (ถ้ามี) ของผู้ถูกร้องเรียน
(๔) วัน เดือน ปี ที่เกิดคดีจริยธรรมและสถานที่
(๕) ข้อเท็จจริงประกอบด้วย พฤติกรรมโดยย่อของผู้ถูกร้องเรียนที่ปรากฏในคาร้องเรียน และพฤติกรรม
ตลอดจนพยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมได้มาเพิ่มเติม
(๖) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ซึ่งหมายถึง ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
หมวดใด ข้อใด ที่เกี่ยวกับข้อ (๕) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนกระทาผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(๗) ความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมฝ่ายข้างมากพร้อมทั้งข้อพิจารณาและข้ อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจที่แสดงว่าพฤติกรรมของผู้ถูกร้องเรียนในข้อ (๕) มีมูลหรือไม่
(๘) ความเห็นของอนุกรรมการจริยธรรมฝ่ายข้างน้อยที่แตกต่างไปจากความเห็นใน (๗) ถ้ามี
ส่วนที่ ๕
อานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ข้อ ๔๕ เมื่อประธานอนุ กรรมการสอบสวนได้รับแจ้ งจากเลขาธิการว่า คณะกรรมการมีมติให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน ดาเนินการสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนผู้ใด เนื่องจากคดีมีมูล เพื่อทาการพิสูจน์ว่าผู้ถูก
ร้องเรียนผู้นั้นประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่อย่างไร แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับคดีดา้ นจริยธรรม และออกคาสั่งแพทยสภา
ข้อ ๔๖ ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวน ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนโดยมิชักช้าเพื่อ
พิจารณารายงาน และความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม และมติคดีมีมูลของคณะกรรมการพร้อมเหตุผล
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รวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ คาร้องเรียน คาชี้แจง ถ้อยคาชี้แจงของพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
วัตถุ พยานอื่นใดที่นามาเป็นพยานหลักฐานประกอบการแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วกาหนดประเด็นในการ
สอบสวนและการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ข้อ ๔๗ หากที่ประชุมของคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอให้
คณะอนุกรรมการสอบสวนดาเนินการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยาน
บุคคลอื่นตลอดจนพยานเอกสารหรือวัตถุพยานอื่นตามกาหนดในข้อ ๓๖ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ โดย
อนุโลมก่อน
ข้อ ๔๘ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่ าพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพียงพอแล้ว ให้สรุปกาหนด
ประเด็นความผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ถูกร้องเรียนทั้งหมด พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
แล้ ว ส่ งให้ ผู้ ถูกร้ อ งเรี ย นได้โ ต้แย้ ง หรื อชี้ แจงเพื่อป้อ งกันสิ ทธิของตนโดยทาคาชี้แ จงส่ ง มายัง คณะอนุกรรมการ
สอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิในการขอขยายเวลายื่นคาชี้แจงเพื่อโต้แย้ง
ประเด็นความผิดโดยยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนและให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสวนจะ
อนุญาตขยายเวลาให้ตามสมควร
การส่งประเด็นความผิดพร้อมพฤติกรรมและหลักฐานให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๙ เมื่อผู้ถูกร้องเรียนส่งคาชี้แจงภายในเวลาที่กาหนดหรือภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวน
ขยายให้หรือไม่ได้จัดส่งคาชี้แจงมาภายในเวลาดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
ให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนต้องออกหมายเชิญผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่
กาหนดมาให้ถ้อยคาก่อน และออกหมายเรียกผู้ถูกร้องเรียนตามเวลาที่กาหนดในภายหลังเพื่อให้ผู้ถูกร้องเรียนได้
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนทั้งหมดต่อประเด็นความผิดและพยานหลักฐานทั้งหลาย
หมายเรียกหรือหมายเชิญให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ได้ดาเนินการสอบสวนสิ้นสุดแล้วให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
สอบสวนเพื่อสรุปสานวนการสอบสวนและความเห็น โดยต้องมีเหตุผล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเป็นสาระสาคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ข้อ ๕๑ ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการให้ถือตามความเห็นของ
อนุกรรมการสอบสวนฝ่ายข้างมาก โดยให้เสนอพร้อมพยานหลักฐานทั้งปวง หากมีความจาเป็น หรือเห็นเป็นการ
สมควรที่จะไม่ส่งพยานหลักฐานรายการใดให้ระบุรายการที่มิได้ส่งไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ในกรณีที่อนุกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแตกต่างจากอนุกรรมการสอบสวนฝ่ายข้างมากและต้องการ
ให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระทาได้
ข้อ ๕๒ สานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนที่เสนอต่อคณะกรรมการอย่าง
น้อยต้องมีสาระสาคัญดังนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาสรุปสานวนสอบสวนและความเห็น
(๒) คดีหมายเลขดาที่ ... / พ.ศ. …. วันที่ .. เดือน …………….. พ.ศ. ….
(๓) ชื่อ ที่อยู่ คุณวุฒิ สถานศึกษา สถานที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชน (ถ้ามี) ของผู้ถูกร้องเรียน
(๔) วัน เดือน ปี ที่เกิดคดีจริยธรรมและสถานที่
(๕) ข้อเท็จจริง ประกอบด้วยพฤติกรรมโดยย่อของผู้ถูกร้องเรียนที่ปรากฏในคาร้องเรียนและพฤติกรรม
ตลอดจนพยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการสอบสวนได้มาเพิ่มเติม
(๖) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ซึง่ หมายถึง ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ที่
เกี่ยวกับข้อ (๕) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนกระทาผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

๙

(๗) ความเห็นของอนุกรรมการสอบสวนฝ่ายข้างมากพร้อมทั้งข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม หมวดใด
ข้อใดหรือไม่
(๗.๑) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมก็ให้เสนอความเห็นว่า
ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
(๗.๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมก็ให้ระบุว่าประพฤติผิด
หมวดใด ข้อใด พร้อมทั้งเสนอการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕
ในการพิจารณาเสนอการลงโทษ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาเหตุอันควรปรานีต่อ ผู้ถูกร้องเรียน
โดยคานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
ก. ผู้กระทาผิดมีคุณความดีมาก่อน
ข. ผู้กระทาผิดรู้สึกสานึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น
ค. ผู้กระทาความผิดยอมรับผิดหรือให้ความรู้แก่คณะอนุกรรมการสอบสวนอันเป็น ประโยชน์แก่
การพิจารณา
ง. เหตุอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีลักษณะทานองเดียวกัน
(๘) ความเห็นของอนุกรรมการสอบสวนฝ่ายข้างน้อยที่แตกต่างไปจากความเห็นใน (๗) ถ้ามี
ส่วนที่ ๖
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ ๕๓ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม ให้คณะกรรมการ
พิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าว ดังนี้
(๑) กรณีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ก็ให้คณะกรรมการกาหนดประเด็นที่
ต้องการให้คณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) กรณีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
พร้อมเหตุผล ดังนี้
(๒.๑) ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าคดีไม่มีมูล ให้แพทยสภาออกคาสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
นั้น และให้แจ้งมติดังกล่าวไปยังคู่กรณีเพื่อทราบ
(๒.๒) ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าคดีมีมูลให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวน
เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกร้องเรียนต่อไป โดยให้เลขาธิการหรือผู้ปฏิบัติงานแทนทาหนังสือแจ้งมติดังกล่าวพร้อม
เหตุผล แก่ประธานอนุกรรมการสอบสวนโดยเร็วพร้อมทั้งส่งรายงานและความเห็นตลอดจนพยานหลักฐานทั้งปวง
ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องเรียนนั้นแก่ประธานอนุกรรมการสอบสวน มติคดีมีมูล ยังไม่
ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง
(๓) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้
ขาดได้ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบและให้เลขาธิการแจ้งมติของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลที่ต่างไปแก่ประธาน
อนุกรรมการจริยธรรมชุดนั้นเพื่อทราบ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกรรมการฝ่ายข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดมีความเห็น
แตกต่างไปจากกรรมการฝ่ายข้างมากและต้องการบันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระทาได้
ข้อ ๕๔ ในการพิจ ารณาส านวนการสอบสวนและความเห็ นของคณะอนุกรรมการสอบสวนให้
คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมวินิจฉัยชี้ขาดทีละประเด็นดังนี้

๑๐

(๑) กรณีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัย ก็ให้คณะกรรมการกาหนดประเด็นที่
ต้องการให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติม
(๒) กรณีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัย ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉั ยชี้ขาด
พร้อมเหตุผล ดังนี้
(๒.๑) พฤติกรรมที่ปรากฏไม่ผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม ก็ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
(๒.๒) พฤติกรรมที่ปรากฏว่าผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรมนั้น หมวดใดข้อใด พร้อมพิจารณาเหตุอันควรปรานีตามข้อ ๕๒ วรรคสอง โดยอนุโลม และให้ลงโทษทาง
จริยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ภาคทัณฑ์
๓. พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
๔. เพิกถอนใบอนุญาต
(๓) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากคณะอนุ กรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้
ขาดได้ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบ และให้เลขาธิการแจ้งมติคณะกรรมการพร้อมทั้งเหตุผลที่ต่างไปแก่ประธาน
อนุกรรมการสอบสวนเพื่อทราบ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกรรมการฝ่ายข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดมีความเห็น
แตกต่างไปจากกรรมการฝ่ายข้างมากและต้องการบันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระทาได้
ข้อ ๕๕ ในการพิจารณารายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม หรือสานวนการสอบสวน
และความเห็น ของคณะอนุกรรมการสอบสวน หรือรายงาน ส านวนการสอบสวน และความเห็ นของ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อ
กลั่นกรองและจัดทาความเห็นเสนอคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๕๖ ให้นายกแพทยสภาเสนอมติของคณะกรรมการในข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ต่อสภานายกพิเศษเพื่อขอ
ความเห็นชอบโดยมิชักช้า สภานายกพิเศษอาจมีคาสั่งยับยั้งมตินั้นได้ ในกรณีที่มิได้ยับยั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมตินั้น
ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้น
ถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ให้ดาเนินการตามมตินั้นได้
ในการเสนอมติของคณะกรรมการ ในข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ต่อสภานายกพิเศษเพื่อขอความเห็นชอบต้อง
เสนอรายงานและความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการจริย ธรรม และส านวนการสอบสวนและความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนพร้อมสานวนการสอบสวนทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๕๗ ภายใต้ข้อบังคับตามข้อ ๕๔ คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และ
ให้ทาเป็นคาสั่งแพทยสภา
หมวด ๓
คาสั่งแพทยสภา
ข้อ ๕๘ คาสั่งแพทยสภาเป็นคาสั่งทางปกครอง ต้องทาเป็นหนังสือเท่านั้น
ข้อ ๕๙ เมื่อสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมติคณะกรรมการที่ วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ ๕๖วรรคหนึ่ง หรือ
ในกรณีที่สภานายกพิเศษยับยั้งมติใด และคณะกรรมการยืนยันมตินั้นตามข้อ ๕๖วรรคสอง ให้เลขาธิการทาคาสั่ง
แพทยสภา เพื่อเสนอให้นายกแพทยสภาลงนามโดยมิชักช้า
คาสั่งแพทยสภาอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ “คาสั่งแพทยสภา” และลาดับเลขที่ของคาสั่ง

๑๑

(๒) คดีหมายเลขดาที่ ... / พ.ศ. …. วัน .. เดือน …………….. พ.ศ. ….
คดีหมายเลขแดงที่ ... / พ.ศ. …. วัน .. เดือน …………….. พ.ศ. ….
(๓) เรื่องที่ถูกร้องเรียน
(๔) ชื่อผู้ถูกร้องเรียน
(๕) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญตามที่ปรากฏในสานวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานโดยย่อ
(๖) ข้อกฎหมายที่อ้างอิงซึ่งหมายถึงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
หมวดใด ข้อใด ที่เกี่ยวข้องกับ (๕) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนกระทาผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(๗) มติของที่ประชุมคณะกรรมการโดยถือตามกรรมการฝ่ายข้างมาก พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนมติ
ดังกล่าว
(๘) ลายมือชื่อ พร้อมชื่อ และตาแหน่งของนายกแพทยสภา หรืออุปนายกผู้ทาการแทนในฐานะเจ้าหน้าที่
ผู้ทาคาสั่ง
(๙) คาสั่งแพทยสภาที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ระบุกรณีที่อาจยื่นฟ้อง การยื่นฟ้องและระยะเวลาใน
การยื่นฟ้องในคาสั่งด้วย
ข้อ ๖๐ เมื่อออกคาสั่งแพทยสภาแล้ว ให้เลขาธิการบันทึกคาสั่งแพทยสภาในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕โดยให้บันทึกเฉพาะเลขที่คาสั่ง
และมติคณะกรรมการลงไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ถูกร้องเรียน แล้วให้เลขาธิการส่งสาเนาคาสั่ง
แพทยสภาไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ด้วย
(๑) คู่กรณี
(๒) ประธานอนุกรรมการสอบสวน และประธานอนุกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(๓) ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ถูกลงโทษ
ข้อ ๖๑ ในกรณีที่เป็นคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ใดให้เลขาธิการส่ง
สาเนาคาสั่งแพทยสภา พร้อมทั้งหนังสือแจ้งไปยัง
(๑) ผู้อานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ซึ่งผู้ถูกพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่
(๒) หัวหน้าสถานีตารวจแห่งท้องที่ซึ่งผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่
ข้อ ๖๒ การเผยแพร่คาวินิจฉัยชี้ขาดและข้อเท็จจริงตามคาสั่งแพทยสภาแก่สื่อมวลชนอื่นให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๖๓ สมาชิกแพทยสภาผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมื่อได้รับสาเนาคาสั่ง
แพทยสภาแล้วให้ตอบรับทราบคาสั่งนั้นพร้อมทั้งส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนที่ถูกพักใช้หรือเพิก
ถอนนั้นคืนให้สานักเลขาธิการแพทยสภาภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับทราบคาสั่งดังกล่าว
ข้อ ๖๔ การนับระยะเวลาการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่มีการแจ้งคาสั่งแพทยสภาตาม
หมวด ๘ แห่งข้อบังคับนี้
หมวด ๔
การอุทธรณ์คาสั่งแพทยสภา
ข้อ ๖๕ คาสั่งแพทยสภา ไม่อาจจะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผู้ทาคาสั่งได้ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งโดยการ
ฟ้องต่อศาลปกครอง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งแพทยสภานั้น

๑๒

หมวด ๕
การเพิกถอนคาสั่งแพทยสภา
ข้อ ๖๖ คณะกรรมการอาจเพิกถอนคาสั่งแพทยสภาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มี
ผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้แม้จะพ้นขั้นตอนการโต้แย้ง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
หมวด ๖
การขอให้พิจารณาใหม่
ข้อ ๖๗ เมื่อคู่กรณีมีคาขอ คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแพทยสภาได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทาให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ
(๒) คู่ กรณี ที่แท้ จ ริ ง มิได้ เข้า มาในกระบวนการพิจ ารณาเกี่ ยวกั บคดี ด้านจริย ธรรมหรื อได้ เข้า มาใน
กระบวนการพิจ ารณาครั้ งก่อนแล้ วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการพิจารณา
เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจที่จะทาคาสั่งแพทยสภา
(๔) ถ้าคาสั่งแพทยสภาได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริง หรือข้ อ
กฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีการยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรือ (๓) ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้ วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิด
ของผู้นั้นการยื่นคาขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
หมวด ๗
การบังคับทางปกครองตามคาสั่งแพทยสภา
ข้อ ๖๘ คณะกรรมการมีอานาจจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ งแพทย
สภาตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เว้นแต่จะมีคาสั่งทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดย
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๘
การแจ้งคาสั่งแพทยสภา
ข้อ ๖๙ คาสั่งแพทยสภา ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลาเนาของคู่กรณีก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ข้อ ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนาไปส่ง ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนาไปส่งไม่พบคู่กรณี
และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วาง
หนังสือนั้น หรือปิดหนังสือไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่
๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไปเป็นพยานก็ให้
ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
ข้อ ๗๑ การแจ้งคาสั่งแพทยสภา โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่งสาหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

๑๓

หมวด ๙
กรณีอื่น ๆ
ข้อ ๗๒ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา

