
 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอบังคับสภากายภาพบําบัด 
วาดวยหลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวน 

ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ฒ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๘  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยหลักเกณฑการสืบสวนหรือ
สอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“ความผิด”  หมายความวา  การกระทําของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ประพฤติผิด 

ตามมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
“ผูกลาวหา”  หมายความวา  ผูไดรับความเสียหายไดกลาวหาตอสภากายภาพบําบัด  วามี 

ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดกระทําความผิดซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย  และการกลาวหา
เชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ 

“ผูกลาวโทษ”  หมายความวา  กรรมการสภากายภาพบําบัดหรือบุคคลอื่นที่ไมใชผูเสียหาย 
ไดกลาวโทษตอสภากายภาพบําบัด  วามีผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดกระทําความผิด  และการ
กลาวโทษเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ 

“ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพที่มีผูกลาวหาหรือมี 
ผูกลาวโทษ  แลวแตกรณี 

“การสืบสวน”  หมายความวา  การแสวงหาขอเท็จจริงและการแสวงหาหลักฐานในเบื้องตน  
ซ่ึงคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นวามีมูลหรือไมมีมูล 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

“การสอบสวน”  หมายความวา  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการตาง ๆ   
ซ่ึงคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม 

“สํานวนการสอบสวน”  หมายความวา  บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวน  
ซ่ึงทําหนาที่สอบสวนไดจดไวเปนหลักฐานแหงรายละเอียดทั้งหลายในการสอบสวนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่ถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษวากระทําความผิด  รวมถึงการใหถอยคําของผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกกลาวโทษหรือพยานตลอดจนบันทึกการกลาวหาหรือการกลาวโทษดวย 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภากายภาพบําบัด 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ผูใดจะกลาวหาหรือกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดใหทําคํากลาวหาหรือ
คํากลาวโทษเปนหนังสือและลงลายมือชื่อ  แลวย่ืนตอสภากายภาพบําบัด 

ขอ ๕ ใหเลขาธิการตรวจสอบการกลาวหาหรือการกลาวโทษ  หากเปนการกลาวหาหรือ 
การกลาวโทษที่พนหนึ่งปนับแต วันที่ผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษรูเ ร่ืองการประพฤติผิดและรูตัว 
ผูประพฤติผิด  หรือเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด  ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อยุติเร่ืองและแจง
ใหผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษทราบ  แตหากเปนการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่อยูภายในระยะเวลา
ดังกลาวใหเสนอคณะอนุกรรมการฝายจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  เพื่อทําการสืบสวนตอไป 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิกสภากายภาพบําบัด  
ประกอบดวยประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน  มีอํานาจ
หนาที่สืบสวนหาขอเท็จจริง 

คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได   
ขอ ๗ เมื่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ  ไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษ 

ตามขอ  ๕  แลวใหดําเนินการประชุม  เพื่อกําหนดประเด็นและแนวทางในการแสวงหาขอเท็จจริงวา 
การกลาวหาหรือการกลาวโทษมีมูลหรือไม  เมื่อไดดําเนินการสืบสวนแลวจะตองสรุปผลการสืบสวนนั้น  
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประธาน
อนุกรรมการจรรยาบรรณไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือกลาวโทษ 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง   
ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการกอนครบกําหนดระยะเวลาพรอมเหตุผล   
เพื่อขอขยายเวลาการสืบสวนออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลา 

ขอ ๘ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณ  มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือ
สงเอกสาร  หรือวัตถุใด ๆ  เพื่อประโยชนแกการสืบสวนก็ได   

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมาแตไมยอมใหถอยคําหรือไมสามารถติดตอไดภายในเวลา 
อันสมควร  คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจะยุติการสืบสวนก็ได  แตตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไวใน
รายงานการสืบสวนดวย 

ในการสอบถามพยานบุคคลใหทําการสอบปากคําและบันทึกคําใหการตามแบบที่ 
สภากายภาพบําบัดกําหนด   

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งสงเอกสารหรือพยานวัตถุตอคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
เพื่อประกอบการพิจารณา  ตองบันทึกดวยวาเอกสารและวัตถุนั้นไดมาอยางไร  จากผูใดและเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนหลักฐาน  ใหใชตนฉบับ  หากไมสามารถใชตนฉบับได  จะใชสําเนาเอกสาร 
ที่มีผูรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองตรงกับตนฉบับ  หรือจะใชพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได 

ขอ ๙ เมื่อดําเนินการสืบสวนเสร็จแลว  ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประชุมพิจารณาวา  
การกลาวหาหรือการกลาวโทษนั้นมีมูลตามที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษหรือไม  โดยมติที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 
หนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่อนุกรรมการผูใด  มีความเห็นแตกตางไปจากอนุกรรมการจรรยาบรรณเสียงขางมาก  
ใหบันทึกความเห็นที่แตกตางไวในรายงานการสืบสวนดวยก็ได 

ขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสรุปผลการสืบสวนแลวรายงานและความเห็น 
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 ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ   ในกรณีที่ เ ห็นวาขอกลาวหาหรือ 
ขอกลาวโทษนั้นไมมีมูล 

หมวด  ๒ 
การสอบสวน 

 

 

ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการเห็นวา   ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล  ใหแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการสอบสวนคณะหนึ่ง  เพื่อใหทําหนาที่สอบสวน  สรุปผลการสอบสวนและเสนอ
สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการแจงคําส่ังดังกลาวใหประธานอนุกรรมการสอบสวนและผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกกลาวโทษทราบ 

ในกรณีที่มีการแจงคําส่ังแลว  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมยอมรับทราบคําส่ัง  หรือ 
ไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ  ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ซ่ึงปรากฏ 
ตามหลักฐานของทางราชการหรือของสภากายภาพบําบัด  ในกรณีเชนนี้  เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแต
วันที่ไดสงสําเนาคําส่ังดังกลาว  ใหถือวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษนั้น  ไดรับทราบคําส่ังแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว 

ขอ ๑๔ ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิคัดคานผูที่ไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการ
สอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังนี้ 

  ๑๔.๑ เปนผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองที่สอบสวน   โดยมีลักษณะหรือประเภท 
ของการมีสวนไดสวนเสีย  ดังนี้ 

   ๑๔.๑.๑ เปนเร่ืองเกี่ยวกับกรรมการสอบสวนผูนั้นโดยตรง 
   ๑๔.๑.๒ เปนเร่ืองเกี่ยวกับคูหมั้นหรือคูสมรสของกรรมการสอบสวน 
   ๑๔.๑.๓ เปนเร่ืองเกี่ยวกับญาติของกรรมการสอบสวน  คือ  เปนบุพการี

ผูสืบสันดาน  พี่นอง  หรือลูกพี่ลูกนองไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

   ๑๔.๑.๔ เปนเร่ืองเกี่ยวกับบุคคลที่กรรมการสอบสวนผูนั้นเปนหรือเคยเปน
ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูพิทักษ  หรือผูแทนหรือตัวแทนบุคคลนั้น 

   ๑๔.๑.๕ เปนเร่ืองเกี่ยวกับบุคคลที่กรรมการสอบสวนผูนั้นเปนเจาหนี้  
ลูกหนี้หรือนายจาง 

   ๑๔.๑.๖ ลักษณะหรือประเภทอื่นๆ   ซ่ึงมีสภาพร ายแรงอันอาจทําให 
การพิจารณาไมเปนกลาง  หรือลักษณะหรือประเภทอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนดเพิ่มเติม 

  ๑๔.๒ เปนผูมีเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
การคัดคานใหทําเปนหนังสือย่ืนตอคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  โดยแสดงเหตุผลที่คัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวา  จะทําใหการสอบสวน
ไมไดความจริงและยุติธรรมอยางไร   

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา  การคัดคานนั้นไมมีเหตุสมควรรับฟงก็ใหคณะกรรมการ 
ส่ังยกคําคัดคาน   โดยพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต วันที่ได รับหนังสือคัดคาน 
แลวใหเลขาธิการแจงใหผูคัดคานทราบและสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 
การสอบสวนดวย 

การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหม  ไมมีผลกระทบตอการสอบสวนที่คณะกรรมการ 
ชุดเดิมไดดําเนินการไปแลว 

ขอ ๑๕ เมื่อประธานอนุกรรมการสอบสวนไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษจาก
เลขาธิการแลว  ใหนัดประชุมเพื่อกําหนดประเด็นและแนวทางในการสอบสวน  เมื่อไดดําเนินการ
สอบสวนเสร็จส้ินแลว  ใหเสนอสาํนวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษ 

ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง   

ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนเสนอคณะกรรมการกอนครบกําหนดระยะเวลา  เพื่อขอขยายเวลา 

การสอบสวน  โดยใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไวดวย  ทั้งนี้  คณะกรรมการ 

จะอนุมัติใหขยายเวลาการสอบสวนไดไมเกินคร้ังละสามสิบวัน 

ขอ ๑๖ ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

ตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด  พรอมทั้งสงสํานวนเร่ืองที่กลาวหาหรือกลาวโทษ  ใหผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมทําการสอบสวน   และใหระบุวา   



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ  มาสืบ 

เพื่อแกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษได  โดยย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงหรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให   

ขอ ๑๗ การสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน  ใหนําความในขอ  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  ซ่ึงรวมทําการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึก

ถอยคํานั้นทุกหนา 

การบันทึกถอยคํา  หากมีการแกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือเพิ่มเติม  

โดยผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่มีการขีดฆาหรือเพิ่มเติม 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษใหถอยคํารับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับ

สารภาพและระบุเหตุผลในการรับสารภาพหรือเหตุแหงการรับสารภาพ  (ถามี)  ไวดวย 

ในกรณีที่มีผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมใหถอยคํารับสารภาพ  ใหอนุกรรมการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของและพิจารณาวา  มีหลักฐานใดที่สนับสนุนหรือหักลางขอกลาวหา

หรือขอกลาวโทษ 

ขอ ๒๑ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน  ทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลว  ใหสรุปการสอบสวน

และรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  แลวดําเนินการประชุมพิจารณาและลงมติวาผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีความผิดตามขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษหรือไม  อยางไร 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ในการลงมติและบันทึกความเห็นที่แตกตางกันของอนุกรรมการสวบสวน  ใหนําความในขอ  ๙  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดชี้ขาดวา  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษคนใดกระทํา

ผิดหรือตองรับผิดในคดีที่ เกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหาหรือกลาวโทษ  ถาอนุกรรมการสอบสวนเห็นวา  

ขอเทจ็จริงตามคําพิพากษาของศาลเปนที่ประจักษชัดแลว  อาจถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ  โดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับ 

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 ในกรณีที่เห็นวา  เปนการกระทําความผิด  ควรเปนความผิดในกรณีใดและ

ควรลงโทษสถานใด  หรือมีเหตุอันควรปราณีที่ควรนํามาประกอบการพิจารณาดวยหรือไม 

ขอ ๒๔ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนและความเห็น  รวมทั้งสํานวน

การสอบสวนและพยานหลักฐานทั้งหมดตอคณะกรรมการ  ทั้งนี้  หากมีความจําเปนที่จะไมสง

พยานหลักฐานรายการใด  ก็ใหระบุรายการที่ไมไดจัดสงและเหตุผลไวในรายงานดวย 

หมวด  ๓ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 

 

ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแลว  ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ในกรณีที่เห็นวา  ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ไดยังไมเพียงพอที่จะวินิจฉัย  ใหแจง
คณะอนุกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัยก็ได  โดยกําหนดประเด็นที่ตองการเพิ่มเติมไวดวย   

ในกรณีที่เห็นวา  การกระทําตามที่กลาวหาหรือกลาวโทษนั้น  ไมเปนการกระทําความผิด   

ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้น  และใหเลขาธิการแจงใหผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  และผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ 

ในกรณีที่เห็นวา  การกระทําตามที่กลาวหาหรือกลาวโทษนั้น  เปนการกระทําความผิด 

ใหวินิจฉัยลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๒๕.๑ วากลาวตักเตือน 

  ๒๕.๒ ภาคทัณฑ 

  ๒๕.๓ พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองปนับต้ังแต 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไดรับทราบคําวินิจฉัยตามไปรษณียตอบรับ 

  ๒๕.๔ เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยลงโทษตามขอ  ๒๕.๓  หรือ  ๒๕.๔  ใหนายกสภา

กายภาพบําบัดเสนอมติคณะกรรมการดังกลาวตอสภานายกพิเศษ  เพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะ

ดําเนินการลงโทษ   

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ใหทําเปนคําส่ังสภากายภาพบําบัด 

ขอ ๒๗ ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภากายภาพบําบัดตามขอ  ๒๖  ไปยังผูถูกกลาวหาหรือผูถูก

กลาวโทษและผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  และสงสําเนาคําส่ังใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําส่ังดังกลาว  และใหบันทึกขอความ 

ตามคําส่ังนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดดวย 

ขอ ๒๘ เมื่อผูประกอบวิชาชีพที่ถูกลงโทษไดรับคําส่ังดังกลาวแลว  ใหตอบรับทราบคําส่ังนั้น

พรอมสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเฉพาะกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตคืนสภากายภาพบําบัด  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมยินยอมลงนามตอบรับทราบคําส่ัง  ใหถือ

หลักฐานทางไปรษณียตอบรับเปนหลักฐานในการรับทราบคําส่ังนั้น 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๒๙ การนับระยะเวลาการพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต  ใหนับต้ังแตวันที่

ผูถูกลงโทษรับทราบคําส่ัง 
ขอ ๓๐ การดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน  ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือกลาวโทษใดที่ได

ดําเนินการไปแลว  แตยังไมแลวเสร็จในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ก็ใหดําเนินการตอไปจนกวา 
จะแลวเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุมนา  ตัณฑเศรษฐ ี

นายกสภากายภาพบําบัด 



 

หนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

เลขที่                     สภากายภาพบําบัด                         

 วันที่  เดือน   พ.ศ.   

     ผูกลาวหา หรือผูกลาวโทษ 
ระหวาง 

    ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวโทษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ใหออกหนังสือแจงถึง                                                          
อยูบานเลขที่   หมูบาน    ตรอก/ซอย       
ถนน   หมูที่  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท      

ดวยประธานอนุกรรมการสอบสวน  ขอแจงขอกลาวหา  หรือขอกลาวโทษ วาทาน                      
                 
                 
                 
                 

 
 

 (ลงช่ือ)     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. 
 

 (ลงช่ือ)     ผูออกหมายเรียก 
           (      ) 

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

 



ใบรับหนังสือเรียก 
                        

 วันที่  เดือน   พ.ศ.   

ขาพเจาช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)         ไดรับหนังสือเรียกของ
ประธานอนุกรรมการสอบสวน ตามหนังสือเรียกเลขที่                       
ซึ่งกําหนดใหขาพเจา ไป ณ               
                 
ในวันที่ เดือน   พ.ศ.  เวลา   น.  ไวแลว 

 
(ลงช่ือ)     ผูรับหนังสือเรียก 

(    ) 

(ลงช่ือ)     ผูสงใบรับหนังสือเรียก 
 (    ) 

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



 

หนังสือแจงใหสงพยานหลักฐาน 
เลขที่                     สภากายภาพบําบัด                         

 วันที่  เดือน   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  

 
 (ลงช่ือ)     ผูออกหนังสือแจง 

       (     ) 
                    ประธานอนุกรรมการสอบสวน 
 
หมายเหตุ : หากทานไมสงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามหนังสือแจง จะมีความผิดตามมาตรา ๕๓ แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจาํทั้งปรับ  

 



ใบรับหนังสือแจงใหสงพยานหลักฐาน 
                        

 วันที่  เดือน   พ.ศ.   

ขาพเจาช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)         ไดรับหนังสือแจงใหสง
พยานหลักฐานของประธานอนุกรรมการสอบสวน ตามหนังสือแจงใหสงพยานหลักฐานเลขที่     
ซึ่งกําหนดใหขาพเจาสง              
                 
ไปประกอบการดําเนินตามคํากลาวหา หรือคํากลาวโทษดังกลาวกอนวันที่  เดือน   พ.ศ.   
เวลา   น.  ไวแลว 
 

(ลงช่ือ)     ผูรับหนังสือแจง 
(    ) 

(ลงช่ือ)     ผูสงใบรับหนังสือแจง 
 (    ) 

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


