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ขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยหลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวน
ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฒ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แหง พระราชบั ญญัติวิ ช าชี พกายภาพบําบั ด พ.ศ. ๒๕๔๗ อัน เปน กฎหมายที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยหลักเกณฑการสืบสวนหรือ
สอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ความผิด” หมายความวา การกระทําของผูประกอบวิช าชีพกายภาพบําบัดที่ประพฤติผิด
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
“ผูกลาวหา” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายไดกลาวหาตอสภากายภาพบําบัด วา มี
ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดกระทําความผิดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหา
เชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ
“ผูกลาวโทษ” หมายความวา กรรมการสภากายภาพบําบัดหรือบุคคลอื่น ที่ไมใ ชผูเสียหาย
ไดกลาวโทษตอสภากายภาพบําบัด วามีผูประกอบวิช าชีพกายภาพบําบัดกระทําความผิด และการ
กลาวโทษเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ
“ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ” หมายความวา ผูประกอบวิช าชีพที่มีผูกลาวหาหรือมี
ผูกลาวโทษ แลวแตกรณี
“การสืบสวน” หมายความวา การแสวงหาขอเท็จจริงและการแสวงหาหลักฐานในเบื้องตน
ซึ่งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นวามีมูลหรือไมมีมูล
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“การสอบสวน” หมายความวา การรวบรวมพยานหลัก ฐานและการดํา เนิน การตา ง ๆ
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม
“สํานวนการสอบสวน” หมายความวา บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวน
ซึ่งทําหนาที่สอบสวนไดจดไวเปนหลักฐานแหงรายละเอียดทั้งหลายในการสอบสวนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่ถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษวากระทําความผิด รวมถึงการใหถอยคําของผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกกลาวโทษหรือพยานตลอดจนบันทึกการกลาวหาหรือการกลาวโทษดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภากายภาพบําบัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ผูใดจะกลาวหาหรือกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดใหทําคํากลาวหาหรือ
คํากลาวโทษเปนหนังสือและลงลายมือชื่อ แลวยื่นตอสภากายภาพบําบัด
ขอ ๕ ใหเลขาธิการตรวจสอบการกลาวหาหรือการกลาวโทษ หากเปนการกลาวหาหรือ
การกล า วโทษที่ พ น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ผู ก ล า วหาหรื อ ผู ก ล า วโทษรู เ รื่ อ งการประพฤติ ผิ ด และรู ตั ว
ผูประพฤติผิด หรือเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อยุติเรื่องและแจง
ใหผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษทราบ แตหากเปนการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่อยูภายในระยะเวลา
ดังกลาวใหเสนอคณะอนุกรรมการฝายจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อทําการสืบสวนตอไป
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิกสภากายภาพบําบัด
ประกอบดวยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกัน ไมนอยกวาสามคน มีอํานาจ
หนาที่สืบสวนหาขอเท็จจริง
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได
ขอ ๗ เมื่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษ
ตามขอ ๕ แลวใหดําเนินการประชุม เพื่อกําหนดประเด็น และแนวทางในการแสวงหาขอเท็จจริงวา
การกลาวหาหรือการกลาวโทษมีมูลหรือไม เมื่อไดดําเนินการสืบสวนแลวจะตองสรุปผลการสืบสวนนั้น
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประธาน
อนุกรรมการจรรยาบรรณไดรับเรื่องการกลาวหาหรือกลาวโทษ
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ถา มี เ หตุ จํา เป น ไม อาจดํ า เนิ น การให แ ลว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํา หนดตามวรรคหนึ่ ง
ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการกอนครบกําหนดระยะเวลาพรอมเหตุผ ล
เพื่อขอขยายเวลาการสืบสวนออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลา
ขอ ๘ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือ
สงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการสืบสวนก็ได
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมาแตไมยอมใหถอยคําหรือไมสามารถติดตอไดภายในเวลา
อันสมควร คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจะยุติการสืบสวนก็ได แตตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไวใน
รายงานการสืบสวนดวย
ในการสอบถามพยานบุ ค คลให ทํ า การสอบปากคํ า และบั น ทึ ก คํ า ให ก ารตามแบบที่
สภากายภาพบําบัดกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งสงเอกสารหรือพยานวัตถุตอคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
เพื่อประกอบการพิจารณา ตองบันทึกดวยวาเอกสารและวัตถุนั้นไดมาอยางไร จากผูใดและเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนหลักฐาน ใหใชตนฉบับ หากไมสามารถใชตนฉบับได จะใชสําเนาเอกสาร
ที่มีผูรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองตรงกับตนฉบับ หรือจะใชพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได
ขอ ๙ เมื่อดําเนินการสืบสวนเสร็จแลว ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประชุมพิจารณาวา
การกลาวหาหรือการกลาวโทษนั้นมีมูลตามที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษหรือไม โดยมติที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณออกเสียงเพิ่ม ขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่อนุกรรมการผูใด มีความเห็นแตกตางไปจากอนุกรรมการจรรยาบรรณเสียงขางมาก
ใหบันทึกความเห็นที่แตกตางไวในรายงานการสืบสวนดวยก็ได
ขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสรุปผลการสืบ สวนแลวรายงานและความเห็ น
ตอคณะกรรมการตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด พรอมทั้งพยานหลักฐานตาง ๆ เวนแตมีเหตุ
อันสมควรจะไมสงหลักฐานรายการใดก็ใหระบุรายการที่ไมไดจัดสงและเหตุผลไวในรายงานดวย
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลว
ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา
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๑๑.๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล
๑๑.๓ ให ย กข อ กล า วหาหรื อ ข อ กล า วโทษ ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า ข อ กล า วหาหรื อ
ขอกลาวโทษนั้นไมมีมูล
หมวด ๒
การสอบสวน
ขอ ๑๒ เมื่ อ คณะกรรมการเห็ น ว า ข อ กล า วหาหรื อ ข อ กล า วโทษนั้ น มี มู ล ให แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนคณะหนึ่ง เพื่อ ใหทํา หนาที่สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอ
สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งดังกลาวใหประธานอนุกรรมการสอบสวนและผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ในกรณีที่มีการแจงคําสั่งแลว ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมยอมรับทราบคําสั่ง หรือ
ไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปให ผูถู กกลา วหาหรือ ผูถู กกลา วโทษ ณ ที่ อยู ของผู ถูก กล าวหาหรื อผู ถูก กล าวโทษ ซึ่ งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการหรือของสภากายภาพบําบัด ในกรณีเชนนี้ เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแต
วันที่ไดสงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษนั้น ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว
ขอ ๑๔ ผูถูกกลาวหาหรื อผูถูก กลา วโทษมีสิท ธิคัดค านผู ที่ไดรั บ แต งตั้งเปน อนุกรรมการ
สอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
๑๔.๑ เป น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในเรื่ อ งที่ ส อบสวน โดยมี ลั ก ษณะหรื อ ประเภท
ของการมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
๑๔.๑.๑ เปนเรื่องเกี่ยวกับกรรมการสอบสวนผูนั้นโดยตรง
๑๔.๑.๒ เปนเรื่องเกี่ยวกับคูหมั้นหรือคูสมรสของกรรมการสอบสวน
๑๔.๑.๓ เป น เรื่ องเกี่ ย วกั บ ญาติข องกรรมการสอบสวน คือ เปน บุ พการี
ผูสืบสันดาน พี่นอง หรือลูกพี่ลูกนองไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
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๑๔.๑.๔ เปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่กรรมการสอบสวนผูนั้นเปนหรือเคยเปน
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูแทนหรือตัวแทนบุคคลนั้น
๑๔.๑.๕ เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ ก รรมการสอบสวนผู นั้ น เป น เจ า หนี้
ลูกหนี้หรือนายจาง
๑๔.๑.๖ ลั ก ษณะหรื อ ประเภทอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ส ภาพร า ยแรงอั น อาจทํ า ให
การพิจารณาไมเปนกลาง หรือลักษณะหรือประเภทอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนดเพิ่มเติม
๑๔.๒ เปนผูมีเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ
การคัดคานใหทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยแสดงเหตุผลที่คัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวา จะทําใหการสอบสวน
ไมไดความจริงและยุติธรรมอยางไร
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น วา การคัดคานนั้น ไมมี เหตุสมควรรับฟง ก็ใ หคณะกรรมการ
สั่ ง ยกคํ า คั ด ค า น โดยพิ จ ารณาให แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ คั ด ค า น
แลวใหเลขาธิการแจงใหผูคัดคานทราบและสงเรื่อ งใหคณะอนุกรรมการสอบสวนรวมไวใ นสํานวน
การสอบสวนดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม ไมมีผลกระทบตอการสอบสวนที่คณะกรรมการ
ชุดเดิมไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๕ เมื่อประธานอนุกรรมการสอบสวนไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษจาก
เลขาธิการแลว ใหนัดประชุม เพื่อกําหนดประเด็นและแนวทางในการสอบสวน เมื่อไดดําเนิน การ
สอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษ
ถา มี เ หตุ จํา เป น ไม อาจดํ า เนิ น การให แ ลว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํา หนดตามวรรคหนึ่ ง
ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนเสนอคณะกรรมการกอนครบกําหนดระยะเวลา เพื่อขอขยายเวลา
การสอบสวน โดยใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไวดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะอนุมัติใหขยายเวลาการสอบสวนไดไมเกินครั้งละสามสิบวัน
ขอ ๑๖ ให ป ระธานอนุ ก รรมการสอบสวนมี ห นั ง สื อ แจ ง ข อ กล า วหาหรื อ ข อ กล า วโทษ
ตามแบบที่ส ภากายภาพบําบัดกําหนด พรอ มทั้งสงสํานวนเรื่องที่ กลาวหาหรื อกลาวโทษ ใหผูถู ก
กล า วหาหรื อผู ถู ก กล า วโทษทราบไมน อ ยกว า สิ บห า วั น ก อ นเริ่ ม ทํ าการสอบสวน และใหร ะบุ ว า
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ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบ
เพื่อแกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษได โดยยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงหรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให
ขอ ๑๗ การสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน ใหนํ าความในขอ ๘ หรือขอ ๙
มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษหรือพยาน ตองมีอนุกรรมการ
สอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได
ขอ ๑๙ ในการสอบสวนผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน
ถามชื่อตัว ชื่อสกุล และแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
และแจงวา อนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จ
ตออนุกรรมการสอบสวน อาจเปนความผิดตามกฎหมาย
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษและพยาน ใหบันทึกถอยคําตามแบบที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนด เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวและผูใหถอยคําเห็นวาถูกตอง ใหลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน และใหอนุกรรมการสอบสวนทุกคน ซึ่งรวมทําการสอบสวนลงลายมือชื่อ ในบัน ทึก
ถอยคํานั้นทุกหนา
การบัน ทึกถอยคํา หากมีการแกไขขอความที่ไดบัน ทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือเพิ่ม เติม
โดยผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่มีการขีดฆาหรือเพิ่มเติม
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับ
สารภาพและระบุเหตุผลในการรับสารภาพหรือเหตุแหงการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
ในกรณีท่มี ีผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมใหถอยคํารับสารภาพ ใหอนุกรรมการสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของและพิจารณาวา มีหลักฐานใดที่สนับสนุน หรือหักลางขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษ
ขอ ๒๑ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหสรุปการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานตา ง ๆ ที่เกี่ ยวขอ ง แลวดํา เนิน การประชุม พิ จารณาและลงมติ วาผูถู ก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีความผิดตามขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษหรือไม อยางไร
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ในการลงมติและบันทึกความเห็นที่แตกตางกันของอนุกรรมการสวบสวน ใหนําความในขอ ๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดชี้ขาดวา ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษคนใดกระทํา
ผิดหรือต องรับผิด ในคดีที่ เกี่ยวกับ เรื่องที่ กลาวหาหรือกลา วโทษ ถาอนุก รรมการสอบสวนเห็น ว า
ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาลเปนที่ประจักษชัดแลว อาจถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐาน
ที่สนั บสนุ น ข อกล าวหาหรือ ขอกลาวโทษ โดยไม ตอ งสอบสวนพยานหลั กฐานอื่ น ที่เ กี่ย วขอ งกั บ
ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษก็ได แตใหแจงผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ขอ ๒๓ รายงานการสอบสวนใหกระทําตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด และอยางนอย
ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
๒๓.๑ สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สอบสวน
๒๓.๒ พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือที่หักลางขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
๒๓.๓ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ ใหถอยคํารับสารภาพหรือปฏิเสธ
ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ (ถามี) ใหระบุเหตุผลในการรับสารภาพหรือการปฏิเสธไวดวย
๒๓.๔ ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษกระทําผิดหรือไม อยางไร
๒๓.๕ ในกรณีที่เห็น วา เปนการกระทําความผิด ควรเปนความผิดในกรณีใดและ
ควรลงโทษสถานใด หรือมีเหตุอันควรปราณีที่ควรนํามาประกอบการพิจารณาดวยหรือไม
ขอ ๒๔ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนและความเห็น รวมทั้งสํานวน
การสอบสวนและพยานหลั ก ฐานทั้ ง หมดต อ คณะกรรมการ ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะไม ส ง
พยานหลักฐานรายการใด ก็ใหระบุรายการที่ไมไดจัดสงและเหตุผลไวในรายงานดวย
หมวด ๓
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็น ของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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ในกรณี ที่เ ห็น ว า ข อ เท็ จจริ งหรือ พยานหลั กฐานที่ ได ยั งไมเ พี ยงพอที่ จะวินิ จ ฉัย ใหแ จ ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัยก็ได โดยกําหนดประเด็นที่ตองการเพิ่มเติมไวดวย
ในกรณีที่เห็น วา การกระทําตามที่กลาวหาหรือกลาวโทษนั้น ไมเปนการกระทําความผิด
ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้น และใหเลขาธิการแจงใหผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ และผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ในกรณี ที่เ ห็ น ว า การกระทํ าตามที่ ก ลา วหาหรื อ กล า วโทษนั้ น เปน การกระทํ าความผิ ด
ใหวินิจฉัยลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๕.๑ วากลาวตักเตือน
๒๕.๒ ภาคทัณฑ
๒๕.๓ พักใชใ บอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็น สมควรแตไมเกินสองปนับตั้งแต
ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไดรับทราบคําวินิจฉัยตามไปรษณียตอบรับ
๒๕.๔ เพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยลงโทษตามขอ ๒๕.๓ หรือ ๒๕.๔ ใหนายกสภา
กายภาพบําบัด เสนอมติคณะกรรมการดังกลาวตอสภานายกพิเ ศษ เพื่อขอความเห็ น ชอบกอ นที่จ ะ
ดําเนินการลงโทษ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหทําเปนคําสั่งสภากายภาพบําบัด
ขอ ๒๗ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภากายภาพบําบัดตามขอ ๒๖ ไปยังผูถูกกลาวหาหรือผูถูก
กลาวโทษและผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ และสงสําเนาคําสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ
ดํา เนิ น การในส วนที่เ กี่ ยวข อง ภายในเจ็ ดวั น นับ แตวั น ที่มี คํา สั่ งดั ง กล า ว และให บัน ทึ กข อ ความ
ตามคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดดวย
ขอ ๒๘ เมื่อผูประกอบวิชาชีพที่ถูกลงโทษไดรับคําสั่งดังกลาวแลว ใหตอบรับทราบคําสั่งนั้น
พรอมสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเฉพาะกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตคืนสภากายภาพบําบัด
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว
ในกรณี ที่ ผูถู ก กล า วหาหรื อ ผู ถูก กล า วโทษไม ยิ น ยอมลงนามตอบรั บ ทราบคํ า สั่ง ให ถื อ
หลักฐานทางไปรษณียตอบรับเปนหลักฐานในการรับทราบคําสั่งนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๙ การนับระยะเวลาการพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต ใหนับตั้งแตวันที่
ผูถูกลงโทษรับทราบคําสั่ง
ขอ ๓๐ การดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือกลาวโทษใดที่ได
ดําเนินการไปแลว แตยังไมแ ลวเสร็จในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
นายกสภากายภาพบําบัด

หนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
เลขที่

สภากายภาพบําบัด
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูกลาวหา หรือผูกลาวโทษ

ระหวาง
ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗

อยูบานเลขที่
ถนน
รหัสไปรษณีย

ใหออกหนังสือแจงถึง
หมูบาน
หมูที่
ตําบล/แขวง
โทรศัพท

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

จังหวัด

ดวยประธานอนุกรรมการสอบสวน ขอแจงขอกลาวหา หรือขอกลาวโทษ วาทาน

(ลงชื่อ)
(

ผูออกหนังสือแจง
)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน

หนังสือเรียก
เลขที่

สภากายภาพบําบัด
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูกลาวหา หรือผูกลาวโทษ

ระหวาง
ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหออกหนังสือเรียกถึง
อยูบานเลขที่
หมูบาน
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ซึ่งเปน
{ ผูถูกกลาวหา
{ ผูถูกกลาวโทษ
{ ผูเสียหาย
{ บุคคลใด ๆ
เรื่อง

จึงขอให ทาน ไปชี้แจงขอเท็จจริงตอ คณะอนุกรรมการสอบสวน ณ
ในวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลา

น.
(ลงชื่อ)
(

ผูออกหมายเรียก
)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน

หมายเหตุ : หากทานไมไปชี้แจงขอเท็จจริงตามหนังสือเรียก จะมีความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ใบรับหนังสือเรียก
วันที่

เดือน

ไดรับหนังสือเรียกของ

ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน ตามหนังสือเรียกเลขที่
ซึ่งกําหนดใหขาพเจา ไป ณ
ในวันที่

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

เวลา

น. ไวแลว

(

ผูรับหนังสือเรียก
)

(

ผูสงใบรับหนังสือเรียก
)

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(โปรดสงใบรับหนังสือเรียกกลับไปยัง สภากายภาพบําบัด ชั้น ๔ อาคารคลังพัสดุ ถนนสาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)

หนังสือแจงใหสงพยานหลักฐาน
เลขที่
วันที่

เดือน

สภากายภาพบําบัด
พ.ศ.
ผูกลาวหา หรือผูกลาวโทษ

ระหวาง
ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวโทษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหออกหนังสือแจงถึง
อยูบานเลขที่
หมูบาน
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ดวย
ไดอาง
ซึ่งมีอยูที่ทาน เปนพยานหลักฐาน ตาม คํากลาวหา หรือ คํากลาวโทษ เรื่อง
จึงขอให ทานสง
ดังกลาวไปยัง คณะอนุกรรมการสอบสวน ณ
กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
กอนวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลา

น. เพื่อประกอบการดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)
(

ผูออกหนังสือแจง
)
ประธานอนุกรรมการสอบสวน

หมายเหตุ : หากทานไมสงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามหนังสือแจง จะมีความผิดตามมาตรา ๕๓ แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

ใบรับหนังสือแจงใหสงพยานหลักฐาน
วันที่

เดือน

ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
พยานหลักฐานของประธานอนุกรรมการสอบสวน ตามหนังสือแจงใหสงพยานหลักฐานเลขที่
ซึ่งกําหนดใหขาพเจาสง
ไปประกอบการดําเนินตามคํากลาวหา หรือคํากลาวโทษดังกลาวกอนวันที่
เวลา
น. ไวแลว

เดือน

พ.ศ.
ไดรับหนังสือแจงใหสง

พ.ศ.

(

ผูรับหนังสือแจง
)

(

ผูสงใบรับหนังสือแจง
)

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(โปรดสงใบรับหนังสือแจงใหสงพยานหลักฐาน กลับไปยัง สภากายภาพบําบัด ชั้น ๔ อาคารคลังพัสดุ ถนนสาธารณสุข ๖
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)

