ข้ อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การสืบสวนหรื อสอบสวนในกรณีท่ มี ีการกล่ าวหาหรื อกล่ าวโทษ
ผู้ประกอบวิชชีพเภสัชกรรม
พ.ศ.๒๕๓๘


อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา (๔) (ฒ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัช กรรม พ.ศ.๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัช กรรม โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
จึงออกข้ อบังคับว่าด้ วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรื อสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรื อกล่าวโทษว่ามี
ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมดังต่อไปนี ้
เพื่อให้ ได้ ความจริ งและยุติธรรม การสืบสวนหรื อสอบสวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม ซึ่งถูกกล่าวหาหรื อกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้
หมวด ๑
การสอบสวนพิจารณา
ส่ วนที่ ๑
กาหนดเวลาสอบสวน
ข้ อ ๙. การรวบรวมพยานหลักฐาน การประชุมพิจารณา ตลอดจนการสรุปผลการ
สอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวน พร้ อมทังความเห็
้
นต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ต้ องให้
แล้ วเสร็จภายในหกสิบวัน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ขอขยาย
เวลาต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมได้ ตามความจาเป็ นก่อนวันครบกาหนด
ข้ อ ๑๐. เมื่อคณะอนุกรรมการได้ พิจารณาเรื่ องที่กล่าวหาหรื อกล่าวโทษแล้ วให้
คณะอนุกรรมการแจ้ งผู้ถกู กล่วหา ให้ ทราบข้ อกว่าหาว่าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมกรณี
ใด และผู้ถกู กล่าวหามีสิทธิ์ที่จะได้ รับแจ้ งสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหา และมีสิทธิ์ ที่จะ
ให้ ถ้อยคาหรื อชี ้แจง ตลอดจนอ้ างพยานหลักฐานหรื อนาพยานมาสืบแก้ ข้อกล่าวหาได้
การบันทึกการสอบสวนให้ เป็ นไปตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนกาหนด
ข้ อ ๑๑. ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาให้ ถ้อยคารับสารภาพว่าได้ กระทาผิดตามข้ อกล่าวหา
ให้ คณะอนุกรรมการบันทึกถ้ อยคารับสารภาพรวมทังสาเหตุ
้
การกระทาผิดไว้ ทงนี
ั ้ ้คณะอนุกรรมการจะ
ทาการสอบสวนต่อไปหรื อไม่ก็ได้

“การสื บสวน” หมายความว่า การแสวงหาข้ อเท็จจริ งและหลักฐาน ซึ่ง
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมหรื อ คณะอนุกรรมการสอบสวน มีอานาจและหน้ าที่ตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิชาชีพเภสัชกรรม ทังนี
้ ้ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
“การสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมหลักฐาน และการดาเนินการ
ทังหลายอื
้
่น ซึง่ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม หรื อคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอานาจและหน้ าที่ตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพเภสัชกรรม หรื อตามข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมทังนี
้ ้เพื่อจะทราบข้ อเท็จจริ งหรื อ
พิสจู น์ความผิด
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่า วหารื อถูกกล่าวโทษว่า
กระทาผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม หรื อกระทาผิดกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพเภสัชกรรม
“ข้ อกล่าวหา” หมายความว่า ข้ อกล่าวหาหรื อข้ อกล่าวโทษบุคคลผู้ถูก
กล่าวหาหรื อถูกกล่าวโทษว่ากระทาผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม หรื อกระทาผิดกฎหมายว่า
ด้ วยวิชาชีพเภสัชกรรม
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบสวนตามมาตรา
๓๘ ของพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗
ข้ อ ๒. การนับเวลาตามข้ อบังคับนี ้ สาหรับเวลาเริ่ มต้ นให้ นบั วันถัดจากวันแรกแห่ง
เวลานันเป็
้ นวันเริ่มนับเวลา แต่ถ้าเป็ นกรณีขยายเวลาให้ นบั วันต่อจากวันสุดท้ ายแห่งเวลาเดิม เป็ นวัน
เริ่ มเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิน้ สุดนัน้ ถ้ าวันสุดท้ ายตรงกับวันหยุดราชการ ให้ นับวันเริ่ มเปิ ด
ราชการใหม่เป็ นวันสุดท้ ายแห่งเวลา
ข้ อ ๓. เมื่อคณะอนุกรรมการได้ รับเรื่ องการกล่าวหาจากเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
แล้ ว ให้ รีบดาเนินการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ ๔. ในการสอบสวน ให้ ประธานอนุกรรมการดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาเรื่ องที่กล่าวหาหรื อกล่าวโทษ ว่ามีข้อกล่าวหาอย่างไร และวางแนวทางสืบสวนค้ นหา
ข้ อเท็จจริ ง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ ยวกับเรื่ องที่กล่าวหา
หรื อ กล่าวโทษ และองค์ป ระกอบความผิ ด ตามข้ อ กล่า วหาเพื่ อที่ จ ะทราบข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ พิ สูจ น์
ความผิด
ข้ อ ๕. การประชุมคณะอนุกรรมการต้ องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนอนุกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ให้ ที่ประชุมเลือก
อนุกรรมการคนหนึง่ คนใดทาหน้ าที่ประธานแทน
ข้ อ ๖. ในการสอบสวนบุคลที่เป็ นผู้ถกู กล่าวหาและพยานให้ ทาการสอบปากคาและ
จดคาให้ การตามแบบ สส.๑ ท้ ายข้ อบังคับนี ้

ช่อ ๗. การนาเอกสารหรื อวัตถุพยานใช้ เป็ นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้
คณะอนุกรรมการทาบันทึกไว้ ด้วยว่า ได้ มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้ เ ป็ นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ ใช้ ต้นฉบับ ถ้ ามีความ
จาเป็ นไม่อาจนาต้ นฉบับมาได้ จะใช้ สาเนาที่ประธานคณะอนุกรรมการหรื อผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบรับรอง
ว่าเป็ นสาเนาที่ถกู ต้ องตรงกับต้ นฉบับก็ได้
ถ้ าหาต้ นฉบับเอกสารไม่ได้ ด้ วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ นาสาเนาหรื อพยานบุคคล
มาสอบแทนก็ได้
ข้ อ ๘. เมื่อการสอบสวนแล้ วเสร็ จ ให้ คณะอนุกรรมการสรุ ปผลการสอบสวนพร้ อม
ความเห็น เสนอต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่อวินิจฉัยชี ้ขาด
หมวด ๓
การสอบสวนพิจารณา
ข้ อ ๙. การรวบรวมพยานหลักฐาน การประชุมพิจารณา ตลอดจนการสรุปผลการ
สอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน พร้ อมทัง้ ความเห็ น ต่อ คณะกรรมการสภาเภสัช กรรม
ต้ องให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวัน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ขอขยาย
เวลาต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมได้ ตามความจาเป็ นก่อนวันครบกาหนด
ข้ อ ๑๐. เมื่อคณะอนุกรรมการได้ พิจารณาเรื่ องที่กล่าวหาหรื อกล่าวโทษแล้ วให้
คณะอนุกรรมการแจ้ งผู้ถูกกล่าวหา ให้ ทราบข้ อกล่าวหาว่าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
กรณีใด และผู้ถกู กล่าวหามีสิทธิ์ที่จะได้ รับแจ้ งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหา และมีสิทธิ์ที่
จะให้ ถ้อยคาหรื อชี ้แจง ตลอดจนอ้ างพยานหลักฐานหรื อนาพยานมาสืบแก้ ข้อกล่าวหาได้
การบันทึกการสอบสวนให้ เป็ นไปตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนกาหนด
ข้ อ ๑๑. ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาให้ ถ้อยคารับสารภาพว่าได้ กระทาผิดตามข้ อกล่าวหา
ให้ คณะอนุกรรมการบันทึกถ้ อยคารับสารภาพรวมทังสาเหตุ
้
การกระทาผิดไว้ ทงนี
ั ้ ้ คณะอนุกรรมการ
จะได้ ทาการสอบสวนต่อไปหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ ๑๒. ในกรณี ที่ผ้ ูถูกกล่าวหามิได้ ให้ ถ้อยคารั บสารภาพให้ คณะอนุกรรมการ
ดาเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐษนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกล่าวหาต่อไป
ข้ อ ๑๓. ในกรณี ผู้ถกู กล่าวหาไม่ยอมรับทราบข้ อกล่าวหาให้ คณะอนุกรรมการส่ง
บัน ทึก ข้ อ กล่า วหาทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นไปให้ ผ้ ูถูกกล่า วหา เมื่ อ ล่ว งพ้ น สิบ ห้ า วันนับแต่วัน ที่
คณะอนุกรรมการได้ ดาเนินการดัง กล่าว ให้ ถือ ว่าผู้ถูก กล่าวหาได้ ทราบข้ อกล่าวหาแล้ ว และให้
คณะอนุกรรมการดาเนินการสอบสวนต่อไป

ส่ วนที่ ๒
การพิจารณาพยานหลักฐาน
ข้ อ ๑๔. เมื่อคณะอนุกรรมการได้ รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกล่าวหา
แล้ วเสร็ จ ในระหว่างการดาเนินการพิจารณาหากพบว่าข้ อกล่าวหาได้ เปลี่ยนแปลงไปหรื อเพิ่มใหม่
ให้ คณะอนุ ก รรมการแจ้ งให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบ และผู้ ถู ก กล่ า วหามี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะได้ รั บ แจ้ งสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มใหม่ได้
ข้ อ ๑๕. เมื่อผู้ถกู กล่าวหาได้ รัรบทราบข้ อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มใหม่แล้ วให้
ผู้ถกู กล่าวหายื่นคาชี ้แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อให้ ถ้อยคาเพื่อแก้ ข้อกล่าวหาภายในสิบห้ าวัน
ส่ วนที่ ๓
การสอบปากคาและบันทึกคาให้ การ
ข้ อ ๑๖. ก่อนเริ่ มสอบปากคาผู้ถกู กล่าวหาและพยานให้ คณะอนุกรรมการสอบสวน
แจ้ งให้ ผ้ ถู ูกกล่าวหาและพยานทราบว่าอนุกรรมการมีฐานะเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา การให้ ถ้อยคาอันเป็ นเท็จต่อคณะอนุกรรมการอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้ อ ๑๗. ในการสอบปากคาตาม ข้ อ ๑๖ ห้ ามมิให้ คณะอนุกรรมการทาหรื อจัดทา
การใด ๆ ซึ่งเป็ นการจูงใจ มีคามัน่ สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรื อโดยมิชอบประการอื่นเพื่อให้ บุคคล
นันให้
้ ถ้อยคาตามที่คณะอนุกรรมการต้ องการ
ข้ อ ๑๘. ในการสอบสวน ห้ ามมิให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมทาการสอบสวนเว้ นแต่ในกรณีที่
ผู้ถูกกล่าวหาหรื อพยานอยู่ต่างท้ องที่และคณะอนุกรรมการไม่สามารถไปดาเนินการสอบสวนได้ ให้
ประธานคณะอนุกรรมการรายงานคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อขอให้ แต่งตังสมาชิ
้
กสภาเภสัช
กรรมในท้ องที่นนไม่
ั ้ น้อยกว่าสามคนเป็ นคณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจ เพื่อทาการสอบสวนผู้
ถูกกล่าวหาแล้ วรายงานให้ ส ภาเภสัช กรรมทราบภายในสามสิ บวัน ให้ อานาจการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจสิ ้นสุดลงเมื่อปฏิบตั ภิ าระกิจเสร็จสิ ้นลงเรี ยบร้ อยแล้ ว
คณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจดังกล่าว มีฐานะเป็ นอนุกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗
ข้ อ ๑๙ ในกรณี ที่การสอบสวนพาดพิงไปถึง ผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมผู้อื่นให้
คณะอนุกรรมการพิจ ารณาในเบื ้องต้ นว่าผู้ประกอบวิช าชี พ เภสัช กรรมผู้นัน้ มี ส่วนร่ ว่ม กระทาผิด
จรรยาบรรณในเรื่ องที่สอบสวนด้ วยหรื อไม่

ส่ วนที่ ๔
การรายงานการสอบสวน
ข้ อ ๒๐ เมื่อคณะอนุกรรมการทาการสอบสวนเสร็จสิ ้นให้ เสนอสานวนการสอบสวน
พร้ อมทังความเห็
้
นต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม โดยไม่ชกั ช้ าเพื่อวินิจฉัยชี ้ขาด
ในรายงานการสอบสวนให้ มีสาระสาคัญดังนี ้
(๑) สรุ ปข้ อเท็จจริ ง และพยานหลักฐานว่ามีอ ย่างใดบ้ าง ในกรณีที่ไม่ได้
สอบสวนพยานให้ รายงานเหตุผลที่ไม่ได้ สอบสวนด้ วย
(๒) ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาให้ ถ้อยคาสารภาพ ให้ รายงานด้ วยว่ารับสารภาพ
เพราะจานนต่อหลักฐาน หรื อไม่เพราะเหตุใด
(๓) การวินิจฉัยเปรี ยบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาและ
พยานหลักฐานที่หกั ล้ างข้ อกล่าวหา ว่าควรรับฟั งพยานหลักฐานฝ่ ายใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร ผิด
จรรยาบรรณหรื อไม่
รายงานการสอบสวนให้ ทาตามแบบ สส.๒ ท้ ายข้ อบังคับนี ้ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
สานวนการสอบสวน เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ ทารายงานสอบสวนเสร็ จสิ น้ แล้ วให้ เสนอ
สานวนการสอบสวนต่อคณะกรรมาการสภาเภสัชกรรม จึงถือว่าการสอบสวนแล้ วเสร็จ
ข้ อ ๒๑. ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถกู ต้ องตามข้ อบังคับนี ้ ซึ่งอาจ
ทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ถู กู กล่าวหา ให้ คระกรรมการสภาเภสัชกรรมสัง่ แก้ ไขหรื อดาเนินการ
ให้ ถูก ต้ อ งโดยเร็ ว หากการสอบสวนตอนนั น้ ไม่ใ ช่ ส าระส าคัญ อัน จะท าให้ เ สี ย ความเป็ นธรรม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม จะสัง่ ให้ แก้ ไขหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ ๒๒. หลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับนี ้มิได้ ครอบคลุมถึง ให้ ใช้ ประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญาว่าด้ วยการสืบสวนมาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘
บุญอรรถ สายศร
นายกสภาเภสัชกรรม

