เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอบังคับแพทยสภา
วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม
ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
คณะกรรมการแพทยสภาดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิช าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อัน เป น พระราชบัญญั ติที่มี บทบัญ ญัติบ างประการที่เ กี่ยวกั บการจํา กัดสิท ธิแ ละเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับวาดวยกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดี
ดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ให ยกเลิก ขอ บั งคั บ แพทยสภาว าด วยกระบวนวิธี พิ จารณาคดี ด านจริย ธรรมของ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ผูกลาวหา” หมายความวา บุค คลผูไดรั บความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใด และเปนผูทําคํารองเรียนตอแพทยสภา
กลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้น และใหรวมถึงผูมีอํานาจจัดการแทนบุคคลดังกลาวในฐานะ
ผูเสียหายตามกฎหมายดวย
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“ผูกลาวโทษ” หมายความวา บุคคลผูรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใด และเปนผูทําคํารองเรียนตอแพทยสภากลาวโทษผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผูนั้น
“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ
“ผูถู ก ร อ งเรี ย น” หมายความว า ผูป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ซึ่ ง เปน ผู ถู ก กลา วหาหรื อ
ผูถูกกลาวโทษวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
“คูกรณี” หมายความวา ผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียน ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของ
คําสั่งแพทยสภา และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งแพทยสภา ทั้งนี้ไมรวมถึงเจาหนาที่
“เจาหนาที่” หมายความวา อนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจริยธรรม หรืออนุกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสอบสวน หรืออนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะกรรมการ หรือกรรมการหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม
“คดีดานจริยธรรม” หมายความวา คดีที่เปนการรองเรียนของผูรองเรียนตอผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและดําเนินการพิจารณาคดี โดยคณะกรรมการ
“คําร องเรี ยน” หมายความวา ขอ ความที่ผู รองเรี ยนทํา ขึ้น เพื่ อร องเรี ยนการประพฤติผิ ด
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใดตอแพทยสภา
“คําชี้แจง” หมายความวา คําใหการที่ผูถูกรองเรียนทําขึ้นไมวาเปนเอกสาร การบันทึกถอยคํา
ตอหนาเจาหนาที่ หรือดวยวิธีการอื่นใด เพื่อเปนการชี้แจงหรือโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐานของตน
ตอคํารองเรียนและตอประเด็นที่เกิดขึ้นตามกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนที่เกี่ยวเนื่องกับ
คํารองเรียนดังกลาว
“การประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา การประพฤติของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่ผิดขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
“การพิจารณาเกี่ยวกับคดีดา นจริยธรรม” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม เพื่อจัดใหมีคําสั่งแพทยสภา ดวยระบบไตสวน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

“ระบบไตสวน” หมายความวา การพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม โดยเจาหนาที่มีบทบาท
สําคัญในการแสวงหาขอเท็จจริง และใหโอกาสคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสโตแยง
และแสดงพยานหลัก ฐานของตน และเจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริง ได ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันกับคํารองเรียน คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
“การแสวงหาขอเท็จจริง” หมายความวา กระบวนการตระเตรียมและคนหาพยานหลักฐาน
ซึ่งคณะอนุกรรมการจริยธรรมไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมวา
คดีมีมูลหรือไม
“คดีมีมูล” หมายความวา คดีดานจริยธรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการกระทําความผิด
ตามคํารองเรียน จึงนําเขาสูกระบวนการสอบสวนโดยยังไมถือวาผูถูกรองเรียนมีความผิดดานจริยธรรม
“การสอบสวน” หมายความวา การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ การพิจารณา
เกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมทั้งหลาย ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับคํารองเรียนเพื่อจะไดทราบ
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางจริยธรรมหากผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมประพฤติผิดขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
“คําสั่งแพทยสภา” หมายความวา คําสั่งทางปกครองที่คณะกรรมการแพทยสภาไดใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ถูกรองเรียน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการแพทยสภา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแพทยสภา
“อนุก รรมการจริ ยธรรม” หมายความว า อนุก รรมการจริย ธรรมแห งวิช าชี พเวชกรรมที่
คณะกรรมการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
“อนุกรรมการสอบสวน” หมายความวา อนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
“คณะอนุ กรรมการ” หมายความว า คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม หรื อคณะอนุ กรรมการ
สอบสวน หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
“สภานายกพิเศษ” หมายความวา สภานายกพิเศษแหงแพทยสภา
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ขอ ๔ ผูรองเรียนจะรองเรียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใด วาประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม ใหทําคํารองเรียนยื่นตอแพทยสภา
ขอ ๕ ผูรองเรียนตองใหขอมูลของตนเองกับแพทยสภาเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ที่อยูปจจุบัน
ที่สามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท (ถามี) หมายเลขโทรสาร (ถามี) และขอเท็จจริงในคํารองเรียน
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับคํารองเรียน
ขอ ๖ ในกรณีมีขาวหรือขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูหนึ่งผูใด
ปรากฏในสื่อมวลชนที่แสดงวาพฤติกรรมนั้นนาจะเปนการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
ใหเลขาธิการตรวจสอบขอเท็จจริงเทาที่ทําไดโดยทันที และใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ถาคณะกรรมการมีมติใหรองเรียนเรื่องดังกลาว ใหเลขาธิการหรือผูปฏิบัติงานแทนเปนผูรองเรียนโดยมิชักชา
ขอ ๗ ในกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๕ และ ขอ ๖ ใหเลขาธิการหรือ
ผูปฏิบัติงานแทนเปนผูรองเรียนตามที่คณะกรรมการมีมติ
ขอ ๘ ในกรณี ที่ ผู ร อ งเรี ย นไม ไ ด ร ะบุ ว า ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมผู ใ ดประพฤติ ผิ ด
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม กอนสงคณะอนุกรรมการจริยธรรมใหเลขาธิการตรวจสอบขอเท็จจริงวา
ผูประกอบวิช าชีพเวชกรรมผูใดเปน ผูประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิช าชีพเวชกรรมโดยมิชักชา ทั้งนี้
เพราะจะมีผลตอการนับอายุความในการดําเนินคดีดานจริยธรรม
ขอ ๙ ใหเลขาธิการตรวจสอบ เรื่องรองเรียนซึ่งไมอาจนํามาดําเนินการไดตามบทบัญญัติ
ในมาตรา ๓๒ วรรค ๔ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แลวใหเสนอคณะกรรมการ
เพื่อใหระงับเรื่องและแจงใหผูรองเรียนทราบ
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการออกลําดับเลขคดีดานจริยธรรมเมื่อไดรับคํารองเรียนกอนสงเรื่อ งให
คณะอนุกรรมการจริยธรรม โดยบันทึกเปน คดีหมายเลขดําที่ ... / พ.ศ. …. พรอมวัน ที่ เดือน ป
ที่รับคํารองเรียนนั้น
เมื่อคณะกรรมการไดมี ม ติเกี่ ยวกั บคดีด านจริ ยธรรมแลว ใหเ ลขาธิ การออกลํา ดับเลขที่ค ดี
ดานจริยธรรม โดยบันทึกเปนคดีหมายเลขแดงที่ ... / พ.ศ. …. พรอมวันที่ เดือน ปที่มีมติเกี่ยวกับคดี
ดานจริยธรรมนั้น

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการทํารายงานสรุปเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเกี่ยวกับความกาวหนา
การดํ า เนิ น การคดี ด า นจริ ย ธรรมของคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรม คณะอนุ ก รรมการสอบสวน
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ และคณะกรรมการ เปนประจําทุกเดือน
หมวด ๒
การพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม
สวนที่ ๑
สิทธิและหนาที่ของคูกรณี
ขอ ๑๒ ไดรับการแจงสิทธิและหนาที่ของตนจากเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
คดีดานจริยธรรมตามความจําเปนแกกรณี
ขอ ๑๓ ไดรับการแนะนําเพื่อแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองจากเจาหนาที่ ในกรณีคํารองเรียน หรือ
คําใหการมีขอบกพรอง หรือมีขอความที่อานไมเขาใจ หรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรู
หรือความเลินเลอของคูกรณี
ขอ ๑๔ ไดรับโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตน ในกรณีคําสั่งของแพทยสภาอาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณีจากเจาหนาที่
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติ
เปนอยางอื่น
(๑) เมื่อมีความจําเปนเรงดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๒) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคํารองเรียนหรือคําชี้แจง
(๓) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววา การใหโอกาสดังกลาวไมอาจจะกระทําได
(๔) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
หามมิใหเจาหนาที่ใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชน
สาธารณะ
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ขอ ๑๕ ไดรับสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยง หรือชี้แจง หรือปองกันสิทธิ
ของตนไดแตถายังไมไดทําคําสั่งแพทยสภา คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสารหรือจัดการทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๖ ไดรับสิทธิในการนําทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาเกี่ยวกับ
คดีดานจริยธรรม ในกรณีที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอเจาหนาที่
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีถือวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแต
คูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น
ขอ ๑๗ คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่กําหนดแทนตนในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม ในการนี้เจาหนาที่จะดําเนิน
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมกับคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผูนั้นมีหนาที่โดยตรง
ที่จะตองทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย
ขอ ๑๘ สิทธิท่จี ะทราบเหตุผลในคําสั่งแพทยสภา และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
ขอ ๑๙ คูกรณีมีสิทธิโตแ ยงคําสั่งแพทยสภาโดยการฟองตอศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตองระบุกรณีที่อาจโตแยง การยื่นคําโตแยง และระยะเวลาในการโตแยงในคําสั่งแพทยสภาดวย
ขอ ๒๐ คูกรณีมีหนาที่ตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริงและมีหนาที่
แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาที่
สวนที่ ๒
เจาหนาที่
ขอ ๒๑ เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาคดีดานจริยธรรมไมได
(๑) เปนคูกรณีเอง
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(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง หรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษ ผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(๖) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๒ เมื่อมีกรณีตามขอ ๒๑ หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่มีลักษณะดังกลาวใหประธาน
คณะอนุกรรมการ หรือนายกแพทยสภา เรียกประชุมคณะอนุกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวเจาหนาที่ผูถูกคัดคานเมื่อไดชี้แจงขอเท็จจริงและ
ตอบขอซักถามแลวตองออกจากหองประชุม
ถาเจาหนาที่ผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
คณะนั้นประกอบดวยอนุกรรมการหรือกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน
ถาที่ประชุม มีม ติใ หเจาหนาที่ผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของเจา หน าที่ ที่ไ มถู กคั ดค าน ก็ใ ห เจ าหนา ที่ผู นั้น ปฏิ บัติ หน าที่ ตอ ไปได มติ ดัง กล า ว
ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด
การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
ขอ ๒๓ ในกรณีมีเหตุอื่น ใดนอกจากที่กําหนดไวใ นขอ ๒๑ เกี่ยวกับเจาหนาที่ซึ่งมีสภาพ
รายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมไมเปนกลาง เจาหนาที่ผูนั้นจะทําการพิจารณา
เกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมในเรื่องนั้นไมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาวใหผูนั้น หยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงให
ประธานอนุกรรมการ หรือนายกแพทยสภาทราบแลวแตกรณี
(๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้น มีเหตุดังกลาว หากผูนั้น เห็น วาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานนั้น
ผูนั้นจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหประธานอนุกรรมการ หรือนายกแพทยสภาทราบ
แลวแตกรณี
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(๓) ใหคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาคดีดานจริยธรรม ซึ่งผูนั้น
เปนอนุกรรมการหรือกรรมการอยู มีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชาแลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํานาจในการ
พิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมในเรื่องนั้นหรือไม
ใหนําขอกําหนดในขอ ๒๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การกระทําใด ๆ ของเจาหนาที่ที่ถูกคัดคานแลวแตกรณี ที่ไดกระทําไปกอนหยุด
พิจารณาตามขอ ๒๓ ยอมไมเสียไป เวนแตเจาหนาที่ผูเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูถูกคัดคานแลวแตกรณี
จะเห็นสมควรดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได
ขอ ๒๕ ขอกําหนดตามขอ ๒๑ ถึงขอ ๒๓ ไมใ หนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีความจําเปน
เร งด วน หากปลอ ยให ลา ชา ไปจะเสี ย หายต อประโยชน ส าธารณะหรื อสิ ทธิ ข องบุค คลจะเสี ยหาย
โดยไมมีทางแกไขไดหรือไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้นได
ขอ ๒๖ ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่ ในคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการแลวแตกรณี
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพน
จากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่
สวนที่ ๓
วิธพี ิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมของเจาหนาที่
ขอ ๒๗ ในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมใชระบบไตสวน
ขอ ๒๘ เอกสารที่ ยื่ น ต อ เจ า หน า ที่ ใ ห จั ด ทํ า เป น ภาษาไทย ถ า เป น เอกสารที่ ทํ า ขึ้ น เป น
ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลา
ที่เจาหนาที่กําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น
เวน แตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น เปน ภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวัน ที่ไดยื่น
เอกสารฉบับที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศเปนวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสารดังกลาว
การรั บ รองความถู ก ต อ งของคํ า แปลเป น ภาษาไทยหรื อ การยอมรั บ เอกสารที่ ทํ า ขึ้ น เป น
ภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๙ เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยไมตอง
ผูกพันอยูกับคํารองเรียน คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
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ขอ ๓๐ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็น วาจําเปน แกการพิสูจนขอเท็จจริง
ในการนี้ใหรวมถึงการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจงหรือความเห็น
ของคูกรณี หรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการ
กลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา
(๒) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
(๓) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(๔) ออกไปตรวจสถานที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๑ เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหคูกรณีตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณี
ที่ตองรักษาไวเปนความลับ
ขอ ๓๒ การประชุม ของคณะอนุก รรมการหรื อ คณะกรรมการให เ ปน ไปตามข อบั งคั บ ที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๓ ภายใตขอ ๒๒ วรรคสอง การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
ที่ไมถูกคัดคานตองมีอนุกรรมการ หรือกรรมการที่ไมถูกคัดคานมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปน
องคประชุม เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๓๔ ในการพิจารณาคดีดานจริยธรรมใหคณะอนุกรรมการแตละคณะดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยมิชักชา
สวนที่ ๔
อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ขอ ๓๕ เมื่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมไดรับคํารองเรียนจากเลขาธิการแลวใหดําเนิน
การประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมโดยมิชักชา เพื่อกําหนดประเด็น ในการแสวงหาขอเท็จจริง
การประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิช าชีพเวชกรรม โดยการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานทั้งหลาย
เพื่อสนับสนุนประเด็นตาง ๆ ที่ไดกําหนดไววาคํารองเรียนมีมูลหรือไมเพียงใด
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ขอ ๓๖ ในการแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐานจากผู ร อ งเรี ย น นอกจากคํ า ร อ งเรี ย น
คณะอนุกรรมการจริยธรรมจะเชิญผูรองเรียนมาใหถอยคําเพิ่มเติมตามเวลาที่กําหนดก็ไดตามความจําเปน
แกกรณี พรอมการแจงสิทธิของผูรองเรียนตามหมวด ๒ สวนที่ ๑
หนังสือเชิญพรอมการแจงสิทธิผูรองเรียนใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๗ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมตองการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานจาก
พยานบุคคลใด ก็ใหทําหนังสือเชิญผูนั้นมาใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการจริยธรรม และบุคคลดังกลาว
มีสิทธิไดรับคาปวยการตามขอ ๓๐ วรรคทาย
หนังสือเชิญใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมเห็นวาเอกสารหรือวัตถุพยานใดสมควรจะนํามา
เปนพยานหลักฐานประกอบการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ก็ใหประธานอนุกรรมการจริยธรรม
ทําหนังสือแจงไปยังเจาของหรือผูครอบครองเอกสารหรือวัตถุพยานนั้น ใหสงพยานหลักฐานดังกลาว
แกประธานอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
วิธีการและคาใชจายในการนําสงพยานหลักฐานตามวรรคแรกใหเปนดุลพินิจของประธาน
อนุกรรมการจริยธรรมที่จะดําเนินการไดตามความจําเปน และเหมาะสมแกกรณี โดยคาใชจายใหเบิกจาย
จากแพทยสภาตามที่คณะกรรมการกําหนด
หนังสือแจงใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๙ ในการแสวงหาขอ เท็จจริ งและหลักฐานเบื้อ งตน จากผูถู กรองเรียน ใหป ระธาน
อนุกรรมการจริยธรรมหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนทําหนังสือ แจงคํารองเรียนพรอ มแจงสิทธิใ ห
ผูถูกร องเรี ยนทราบ และใหเรีย กเอกสารที่ เกี่ย วของกับคํา รองเรียนทั้ งหมดจากผู ถูกรอ งเรีย นตาม
ความจําเปนแกกรณี
หนังสือแจงคํารองเรียนพรอมแจงสิทธิใหผูถูกรองเรียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔๐ การนํ า เอกสารหรื อ วั ต ถุ พ ยานมาใช เ ป น พยานหลั ก ฐานประกอบการแสวงหา
ขอเท็จจริง ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมทําบันทึกใหปรากฏวาพยานหลักฐานนั้นไดมาอยางไร จากใคร
และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานใหใชตนฉบับจริง หากมีความจําเปนที่ไมอาจนําตนฉบับจริง
มาไดจะใชสําเนาเอกสารที่มีผูรับผิดชอบลงนามรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองกับตนฉบับจริงก็ได
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ขอ ๔๑ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมได แ สวงหาข อ เท็ จ จริ ง อย า งเพี ย งพอแล ว
ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมดําเนินการประชุมสรุปประเด็นความผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
ของผูถูกรองเรียนทั้งหมดพรอมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับคดี แลวจัดสงใหผูถูกรองเรียนไดโตแยง
หรือชี้แ จง เพื่อปองกันสิทธิของตนโดยใหทําคําชี้แ จงสงมายังคณะอนุกรรมการจริยธรรมตามเวลา
ที่ กํ า หนด หากคํ า ชี้ แ จงของผู ถู ก ร อ งเรี ย นยั ง ไม ชั ด เจน คณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมมี ห น า ที่
ออกหมายเรี ยกผู ถู กร อ งเรี ยนมาให ถ อยคํ าต อ หนา คณะอนุก รรมการจริ ยธรรมตามเวลาที่ กํา หนด
พรอมบันทึกหลักฐานไวดว ย
หมายเรียกใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔๒ เมื่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมไดรับคําชี้แจงของผูถูกรองเรียนหรือไมไดรับภายใน
เวลาที่กําหนดหรือภายในเวลาที่ขอขยายใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมดําเนินการประชุม พิจารณา
เกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมของผูถูกรองเรียนวาคดีมีมูลหรือไม โดยมติของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ตองมีเหตุผล อยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเปนสาระสําคัญ
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
ขอ ๔๓ ในการเสนอรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมตอคณะกรรมการ
วาคดีมีมูลหรือไม ใหถือตามความเห็นของอนุกรรมการจริยธรรมฝายขางมาก พรอมสําเนาเอกสารและ
หลักฐานทั้งปวง หากมีความจําเปนหรือเห็นเปนการสมควรที่จะไมสงพยานหลักฐานรายการใด ใหระบุ
รายการพยานหลักฐานที่ไมสงไวในรายงานดวย
ในกรณีที่อนุกรรมการจริยธรรมผูใดมีความเห็นแตกตางไปจากอนุกรรมการจริยธรรมฝายขางมาก
และตองการบันทึกความเห็นที่แตกตางไวก็ใหกระทําได
ขอ ๔๔ รายงานและความเห็ น ของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมที่เ สนอต อคณะกรรมการ
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาสรุปรายงานและความเห็น
(๒) คดีหมายเลขดําที่ ... / พ.ศ. …. วันที่ ... เดือน ……………… พ.ศ. ….
(๓) ชื่อ ที่อยู คุณวุฒิ สถานศึกษา สถานที่ทํางานทั้งภาครัฐและเอกชน (ถามี) ของผูถูกรองเรียน
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(๔) วัน เดือน ป ที่เกิดคดีจริยธรรมและสถานที่
(๕) ขอเท็จจริงประกอบดวย พฤติกรรมโดยยอของผูถูกรองเรียนที่ปรากฏในคํารองเรียน และ
พฤติกรรมตลอดจนพยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมไดมาเพิ่มเติม
(๖) ขอกฎหมายที่อางอิง ซึ่งหมายถึง ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม หมวดใด ขอใด ที่เกี่ยวกับขอ (๕) ในกรณีที่ผูถูกรองเรียนกระทําผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
(๗) ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมฝ า ยข า งมากพร อ มทั้ ง ข อ พิ จ ารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจที่แสดงวาพฤติกรรมของผูถูกรองเรียนในขอ (๕) มีมูลหรือไม
(๘) ความเห็นของอนุกรรมการจริยธรรมฝายขางนอยที่แตกตางไปจากความเห็นใน (๗) ถามี
สวนที่ ๕
อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ขอ ๔๕ เมื่อประธานอนุกรรมการสอบสวนไดรับแจงจากเลขาธิการวา คณะกรรมการมีมติให
คณะอนุกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนผูถูกรองเรียนผูใด เนื่องจากคดีมีมูล เพื่อทําการพิสูจนวา
ผูถูกรองเรียนผูนั้นประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหรือไมอยางไร แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม และออกคําสั่งแพทยสภา
ขอ ๔๖ ใหประธานอนุกรรมการสอบสวน ดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน
โดยมิชักชาเพื่อพิจารณารายงาน และความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม และมติคดีมีมูลของ
คณะกรรมการพรอมเหตุผล รวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ คํารองเรียน คําชี้แจง ถอยคํา
ชี้แ จงของพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ วัตถุ พยานอื่ น ใดที่นํา มาเปน พยานหลักฐานประกอบ
การแสวงหาข อ เท็ จจริง ทั้ง หมดแล วกํ าหนดประเด็ น ในการสอบสวนและการแสวงหาขอ เท็ จจริ ง
พรอมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขอ ๔๗ หากที่ประชุม ของคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวา พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ยังไมเพียงพอใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผูรองเรียน
พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานบุคคลอื่นตลอดจนพยานเอกสารหรือวัตถุพยานอื่นตามกําหนดในขอ ๓๖
ขอ ๓๗ ขอ ๓๘ ขอ ๓๙ ขอ ๔๐ โดยอนุโลมกอน
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ขอ ๔๘ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเพียงพอแลว ใหสรุป
กําหนดประเด็นความผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูถูกรองเรียนทั้งหมด พรอมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับคดี แลวสงใหผูถูกรองเรียนไดโตแยงหรือชี้แจงเพื่อปองกันสิทธิของตนโดยทําคําชี้แจง
สงมายังคณะอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่ไดรับแจง และผูถูกรองเรียนมีสิทธิ
ในการขอขยายเวลายื่นคําชี้แจงเพื่อโตแยงประเด็นความผิดโดยยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวน
และใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสวนจะอนุญาตขยายเวลาใหตามสมควร
การสงประเด็นความผิดพรอมพฤติกรรมและหลักฐานใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔๙ เมื่อผูถูกรองเรียนสงคําชี้แจงภายในเวลาที่กําหนดหรือภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนขยายใหหรือไมไดจัดสงคําชี้แจงมาภายในเวลาดังกลาว เพื่อความเปนธรรมในการพิจารณา
เกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมใหเปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนตองออกหมายเชิญผูรองเรียน
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของตามเวลาที่กําหนดมาใหถอยคํากอน และออกหมายเรียกผูถูกรองเรียนตามเวลา
ที่กําหนดในภายหลังเพื่อใหผูถูกรองเรียนไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนทั้งหมดตอประเด็น
ความผิดและพยานหลักฐานทั้งหลาย
หมายเรียกหรือหมายเชิญใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๕๐ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ไดดําเนินการสอบสวนสิ้นสุดแลวใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อสรุปสํานวนการสอบสวนและความเห็น โดยตองมีเหตุผล อยางนอย
ตองประกอบดวย
(๑) ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเปนสาระสําคัญ
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
ขอ ๕๑ ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนที่จะเสนอตอคณะกรรมการใหถือตาม
ความเห็น ของอนุกรรมการสอบสวนฝายขางมาก โดยใหเสนอพรอมพยานหลักฐานทั้งปวง หากมี
ความจําเปน หรือเห็นเปนการสมควรที่จะไมสงพยานหลักฐานรายการใดใหระบุรายการที่มิไดสงไว
ในสํานวนการสอบสวนดวย
ในกรณีที่อนุกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแตกตางจากอนุกรรมการสอบสวนฝายขางมาก
และตองการใหบันทึกความเห็นที่แตกตางไวก็ใหกระทําได
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ขอ ๕๒ สํานวนการสอบสวนและความเห็น ของคณะอนุกรรมการสอบสวนที่เสนอต อ
คณะกรรมการอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาสรุปสํานวนสอบสวนและความเห็น
(๒) คดีหมายเลขดําที่ ... / พ.ศ. …. วันที่ .. เดือน …………….. พ.ศ. ….
(๓) ชื่อ ที่อยู คุณวุฒิ สถานศึกษา สถานที่ทํางานทั้งภาครัฐและเอกชน (ถามี) ของผูถูกรองเรียน
(๔) วัน เดือน ป ที่เกิดคดีจริยธรรมและสถานที่
(๕) ขอเท็จจริง ประกอบดวยพฤติกรรมโดยยอของผูถูกรองเรียนที่ปรากฏในคํารองเรียนและ
พฤติกรรมตลอดจนพยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการสอบสวนไดมาเพิ่มเติม
(๖) ขอกฎหมายที่อางอิง ซึ่งหมายถึง ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหง
วิชาชีพเวชกรรม ที่เกี่ยวกับขอ (๕) ในกรณีที่ผูถูกรองเรียนกระทําผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
(๗) ความเห็นของอนุกรรมการสอบสวนฝายขางมากพรอมทั้งขอพิจารณาและขอสนับสนุน
ในการใชดุลพินิจวาผูถูกรองเรียนประพฤติผิดขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม หมวดใด ขอใดหรือไม
(๗.๑) ถาเห็นวาผูถูกรองเรียนไมประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมก็ใหเสนอ
ความเห็นวาใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(๗.๒) ถาเห็น วาผูถูกรองเรียนประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมก็ใหระบุวา
ประพฤติผิดหมวดใด ขอใด พรอมทั้งเสนอการลงโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
ในการพิจารณาเสนอการลงโทษ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาเหตุอันควรปรานีตอ
ผูถูกรองเรียนโดยคํานึงถึงปจจัย ดังตอไปนี้
ก. ผูกระทําผิดมีคุณความดีมากอน
ข. ผูกระทําผิดรูสึกสํานึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น
ค. ผูกระทําความผิดยอมรั บผิด หรือ ใหค วามรู แ กค ณะอนุกรรมการสอบสวนอั น เป น
ประโยชนแกการพิจารณา
ง. เหตุอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการเห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกัน
(๘) ความเห็นของอนุกรรมการสอบสวนฝายขางนอยที่แตกตางไปจากความเห็นใน (๗) ถามี
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สวนที่ ๖
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอ ๕๓ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม ให
คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว ดังนี้
(๑) กรณีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไมเพียงพอตอการพิจารณา ก็ใหคณะกรรมการ
กําหนดประเด็นที่ตองการใหคณะอนุกรรมการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) กรณีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอตอการพิจารณาใหคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดพรอมเหตุผล ดังนี้
(๒.๑) ถาคณะกรรมการเห็นวาคดีไมมีมูล ใหแพทยสภาออกคําสั่งยกขอกลาวหาหรือ
ขอกลาวโทษนั้น และใหแจงมติดังกลาวไปยังคูกรณีเพื่อทราบ
(๒.๒) ถา คณะกรรมการเห็ น ว า คดี มีมู ล ให ส ง เรื่ อ งให ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพื่อพิสูจนความผิดของผูถกู รองเรียนตอไป โดยใหเลขาธิการหรือผูปฏิบัติงานแทน
ทําหนังสือแจงมติดังกลาวพรอมเหตุผล แกประธานอนุกรรมการสอบสวนโดยเร็วพรอมทั้งสงรายงาน
และความเห็ น ตลอดจนพยานหลั ก ฐานทั้ ง ปวงของคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผูถูกรองเรียนนั้นแกประธานอนุกรรมการสอบสวน มติคดีมีมูล ยังไมถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง
(๓) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกตางจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดได แตตองมีเหตุผลประกอบและใหเลขาธิการแจงมติของคณะกรรมการพรอมเหตุผ ล
ที่ตางไปแกประธานอนุกรรมการจริยธรรมชุดนั้นเพื่อทราบ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนไปตามกรรมการฝายขางมาก ถากรรมการผูใด
มีความเห็นแตกตางไปจากกรรมการฝายขางมากและตองการบันทึกความเห็นที่แตกตางไวก็ใหกระทําได
ขอ ๕๔ ในการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน
ใหคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมวินิจฉัยชี้ขาดทีละประเด็นดังนี้
(๑) กรณีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะวินิจฉัย ก็ใหคณะกรรมการกําหนด
ประเด็นที่ตองการใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม
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(๒) กรณีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัย ก็ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดพรอมเหตุผล ดังนี้
(๒.๑) พฤติกรรมที่ปรากฏไมผิด ขอบังคับ แพทยสภาวาดว ยการรัก ษาจริยธรรมแห ง
วิชาชีพเวชกรรม ก็ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(๒.๒) พฤติ กรรมที่ป รากฏวา ผิด ขอบั งคับ แพทยสภาวา ดว ยการรัก ษาจริยธรรมแห ง
วิชาชีพเวชกรรมนั้น หมวดใดขอใด พรอมพิจารณาเหตุอันควรปรานีตามขอ ๕๒ วรรคสอง โดยอนุโลม
และใหลงโทษทางจริยธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑. วากลาวตักเตือน
๒. ภาคทัณฑ
๓. พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป
๔. เพิกถอนใบอนุญาต
(๓) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกตางจากคณะอนุกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดได แตตองมีเหตุผลประกอบ และใหเลขาธิการแจงมติคณะกรรมการพรอมทั้งเหตุผ ล
ที่ตางไปแกประธานอนุกรรมการสอบสวนเพื่อทราบ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนไปตามกรรมการฝายขางมาก ถากรรมการผูใด
มีความเห็นแตกตางไปจากกรรมการฝายขางมากและตองการบันทึกความเห็นที่แตกตางไวก็ใหกระทําได
ขอ ๕๕ ในการพิจารณารายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม หรือสํานวน
การสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน หรือรายงาน สํานวนการสอบสวน และ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อกลั่นกรองและจัดทําความเห็นเสนอคณะกรรมการก็ได
ขอ ๕๖ ใหน ายกแพทยสภาเสนอมติของคณะกรรมการในขอ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ตอ
สภานายกพิเศษเพื่อขอความเห็นชอบโดยมิชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณี
ที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวัน นับ แตวัน ที่ไดรับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเ ศษ
ใหความเห็นชอบมตินั้น
ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้น
ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได
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ในการเสนอมติของคณะกรรมการ ในขอ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ตอสภานายกพิเศษเพื่อขอ
ความเห็นชอบตองเสนอรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม และสํานวนการสอบสวน
และความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการสอบสวนพร อ มสํ า นวนการสอบสวนทั้ ง หมดเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาดวย
ขอ ๕๗ ภายใตขอบังคับตามขอ ๕๔ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด และ
ใหทําเปนคําสั่งแพทยสภา
หมวด ๓
คําสั่งแพทยสภา
ขอ ๕๘ คําสั่งแพทยสภาเปนคําสั่งทางปกครอง ตองทําเปนหนังสือเทานั้น
ขอ ๕๙ เมื่อสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมติคณะกรรมการที่วินิจฉัยชี้ขาดตามขอ ๕๖
วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่สภานายกพิเศษยับยั้งมติใ ด และคณะกรรมการยืน ยัน มตินั้น ตามขอ ๕๖
วรรคสอง ใหเลขาธิการทําคําสั่งแพทยสภา เพื่อเสนอใหนายกแพทยสภาลงนามโดยมิชักชา
คําสั่งแพทยสภาอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ “คําสั่งแพทยสภา” และลําดับเลขที่ของคําสั่ง
(๒) คดีหมายเลขดําที่ ... / พ.ศ. …. วัน .. เดือน …………….. พ.ศ. ….
คดีหมายเลขแดงที่ ... / พ.ศ. …. วัน .. เดือน …………….. พ.ศ. ….
(๓) เรื่องที่ถูกรองเรียน
(๔) ชื่อผูถูกรองเรียน
(๕) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตามที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนพรอมพยานหลักฐาน
โดยยอ
(๖) ขอกฎหมายที่อางอิงซึ่งหมายถึงขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรมหมวดใด ขอใด ที่เกี่ยวของกับ (๕) ในกรณีที่ผูถูกรองเรียนกระทําผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม
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(๗) มติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการโดยถื อตามกรรมการฝ า ยข างมาก พรอ มทั้ งเหตุ ผ ล
สนับสนุนมติดังกลาว
(๘) ลายมือชื่อ พรอมชื่อ และตําแหนงของนายกแพทยสภา หรืออุปนายกผูทําการแทนใน
ฐานะเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
(๙) คําสั่งแพทยสภาที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหระบุกรณีที่อาจยื่นฟอง การยื่นฟองและ
ระยะเวลาในการยื่นฟองในคําสั่งดวย
ขอ ๖๐ เมื่อ ออกคําสั่ งแพทยสภาแลว ให เลขาธิก ารบั น ทึก คําสั่ งแพทยสภาในทะเบีย น
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยใหบันทึกเฉพาะเลขที่คําสั่งและมติคณะกรรมการลงไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
ผูถูกรองเรียน แลวใหเลขาธิการสงสําเนาคําสั่งแพทยสภาไปยังผูเกี่ยวของตอไปนี้ดวย
(๑) คูกรณี
(๒) ประธานอนุกรรมการสอบสวน และประธานอนุกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวของ
(๓) ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูกลงโทษ
ขอ ๖๑ ในกรณีที่เปนคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูใด
ใหเลขาธิการสงสําเนาคําสั่งแพทยสภา พรอมทั้งหนังสือแจงไปยัง
(๑) ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแหงทองที่
ซึ่งผูถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นไดประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู
(๒) หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ซึ่งผูถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอยู
ขอ ๖๒ การเผยแพรคําวินิจฉัยชี้ขาดและขอเท็จจริงตามคําสั่งแพทยสภาแกสื่อมวลชนอื่น
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป
ขอ ๖๓ สมาชิกแพทยสภาผูถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิช าชีพเวชกรรม
เมื่อไดรับสําเนาคําสั่งแพทยสภาแลวใหตอบรับทราบคําสั่งนั้นพรอมทั้งสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของตนที่ถูกพักใชหรือเพิกถอนนั้นคืนใหสํานักเลขาธิการแพทยสภาภายในสิบหาวัน นับแต
วันไดรับทราบคําสั่งดังกลาว
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ขอ ๖๔ การนับระยะเวลาการพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตใหนับตั้งแตวัน ที่มีการแจง
คําสั่งแพทยสภาตามหมวด ๘ แหงขอบังคับนี้
หมวด ๔
การอุทธรณคําสั่งแพทยสภา
ขอ ๖๕ คําสั่งแพทยสภา ไมอาจจะอุทธรณตอคณะกรรมการผูทําคําสั่งได ใหคูกรณีมีสิทธิ
โตแยงโดยการฟองตอศาลปกครอง ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งแพทยสภานั้น
หมวด ๕
การเพิกถอนคําสั่งแพทยสภา
ขอ ๖๖ คณะกรรมการอาจเพิกถอนคําสั่งแพทยสภาที่ไมช อบดวยกฎหมายทั้งหมดหรื อ
บางสวนโดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได
แมจะพนขั้นตอนการโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
หมวด ๖
การขอใหพิจารณาใหม
ขอ ๖๗ เมื่อคูกรณีมีคําขอ คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งแพทยสภาได
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม อัน อาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปน ยุติแลวนั้น เปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ
(๒) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมหรือไดเขามา
ในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรม
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(๓) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งแพทยสภา
(๔) ถาคําสั่งแพทยสภาไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมาขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบถึง
เหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น
การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอให
พิจารณาใหมได
หมวด ๗
การบังคับทางปกครองตามคําสั่งแพทยสภา
ขอ ๖๘ คณะกรรมการมีอํานาจจะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตาม
คําสั่งแพทยสภาตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวนแตจะมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับไวกอนโดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่อื่นเปนผูดําเนินการก็ได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๘
การแจงคําสั่งแพทยสภา
ขอ ๖๙ คํา สั่ ง แพทยสภา ถ า ได ส งไปยั ง ภู มิ ลํ า เนาของคู ก รณีก็ ใ ห ถื อ ว า ได รั บ แจ ง ตั้ ง แต
ในขณะที่ไปถึง
ขอ ๗๐ การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาคูกรณีไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสง
ไมพบคูกรณี และหากไดสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณี
ผูนั้น ไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนั้น หรือปดหนังสือไวใ นที่เห็น ไดงาย ณ สถานที่นั้น ตอหนา
เจาพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว
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ขอ ๗๑ การแจงคําสั่งแพทยสภา โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ ใหถือวาไดรับแจงเมื่อ
ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสง
สําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น
หมวด ๙
กรณีอื่น ๆ
ขอ ๗๒ ในกรณี อื่ น ๆ ที่ ไ ม ไ ด กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ นี้ ใ ห เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม
ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมศักดิ์ โลหเลขา
นายกแพทยสภา

