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ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม
ในการให้บริการด้านวิชาชีพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่อ นไขการขึ้น ทะเบี ย น การออกใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภท
ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก
สภาเภสัชกรรม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาเภสัชกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ ๕ สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นผู้ผ่านการสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(๒) ไม่เป็นโรคตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๔) ไม่เป็นผู้เคยได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่กรณี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(๕) ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมได้ปฏิเสธการออกใบอนุญาต
เป็นครั้งที่สอง
ข้อ ๖ สมาชิกผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ให้ยื่นคําขอตามแบบ สภ.๑๗ ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
(๒) หนังสือรับรองผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมรายบุคคล จากศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม
(๓) สําเนาปริญญาบัตร สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือหลักฐานรับรองการสําเร็จการศึกษา
เภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์
(๕) ภาพถ่ ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่ นตาดํา ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ ว
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ ภาพ ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๖) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๗) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
การยื่ น คํ า ขอและหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่ น ได้ ด้ ว ยตนเอง ณ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาเภสัชกรรมหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้อ ๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการ ได้รับคําขอและค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตแล้ว ให้เลขาธิการตรวจสอบคําขอและหลักฐาน และพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ให้เลขาธิการแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ข้อ ๘ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ให้เลขาธิการดําเนินการขึ้นทะเบียนและออกเลขที่ใบอนุญาตตามลําดับ
ใบอนุญาตที่ออกให้หลังจากวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับให้ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต โดยในวันออกใบอนุญาตให้นับแต่วันที่
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ยื่ น คํ า ขอและหลั ก ฐานครบถ้ ว น โดยแบบและประเภทใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามแบบ สภ.๑๘/๑
ท้ายข้อบังคับนี้
แบบและประเภทใบอนุญาตที่ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับให้เป็นไปตามแบบ สภ.๑๘ ท้ายข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม แบบและประเภทใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภาเภสั ช กรรม
ประกาศกําหนด
ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการดําเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตตามข้อ ๘ แล้ว ให้ดําเนินการ
จัดทําฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ ๑๐ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ให้ยื่นคําขอตามแบบ สภ.๑๙
ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ภาพถ่ ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่ นตาดํา ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ ว
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ ภาพ ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๓) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
(๔) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
ข้อ ๑๑ เมื่อเลขาธิการ ได้รับคําขอและค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแล้ว
ให้พิจารณาออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ขอ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้ใช้แบบ สภ.๒๐ ท้ายข้อบังคับนี้
หมวด ๒
ใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ให้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สภ.๒๑ ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการพร้อมด้วยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ถูกทําลายสาระสําคัญ หรือหนังสือแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) กรณีสูญหาย
(๓) ภาพถ่ ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่ นตาดํา ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ ว
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ ภาพ ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๔) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
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ข้อ ๑๓ เมื่อเลขาธิการได้รับคําขอและค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้พิจารณา
และออกใบแทนอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ข้อ ๑๔ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สภ.๑๘ หรือแบบ สภ.๑๘/๑ ท้ายข้อบังคับนี้ โดยมี
คําว่า “ใบแทน” ประทับด้านบนด้วยอักษรสีแดง
หมวด ๓
การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มยศ หรือการเพิ่มอภิไธย
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มยศ หรือการเพิ่มอภิไธย
ให้ยื่นคําขอตามแบบ สภ.๒๒ ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) สําเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มยศ หรือการเพิ่มอภิไธย
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ข้อ ๑๖ เมื่อเลขาธิการได้รับคําขอและค่าธรรมเนียม คําขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มยศ
หรือการเพิ่มอภิไธยแล้ว ให้ดําเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศหรือเพิ่มอภิไธยในทะเบียนและ
ใบอนุญาต ให้แก่ผู้ขอ
หมวด ๔
การขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะให้สภาเภสัชกรรมแปลใบอนุญาต
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม เป็ น ภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาอื่ น ใด ให้ ยื่ น คํ า ขอตามแบบ สภ.๒๓
ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
ข้อ ๑๘ เมื่อเลขาธิการได้รับคําขอและค่าธรรมเนียมคําแปลใบอนุญาตแล้ว ให้ดําเนินการ
ออกใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามแบบ สภ.๒๔ และ สภ.๒๕ ท้ายข้อบังคับ
ให้แก่ผู้ขอ
หมวด ๕
การขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้บังคับสําหรับใบอนุญาตที่ออกให้หลังจากวันที่พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๐ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องมีการศึกษาต่อ เนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมประกอบการยื่นแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๑ ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถยื่นคําขอ
ต่ออายุต่อเลขาธิการได้ล่วงหน้าไม่เกิน ๑๘๐ วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ณ สํานักงานเลขาธิการ
สภาเภสัชกรรมหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแบบที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับเดิม
(๒) หลักฐานแสดงผลการเข้าศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
(๔) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง
แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๕) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง กรณี ที่ ส่ ง คํ า ขอทางไปรษณี ย์ ใ ห้ โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารที่ ส ภาเภสั ช กรรมกํ า หนด
พร้อมแนบสําเนาการโอนเงินมาด้วย
ข้อ ๒๒ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอตามข้อ ๒๑ หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องให้พิจารณา
ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอ
ในกรณีที่เลขาธิการไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลผู้ขอต่อใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๒๓ เมื่อเลขาธิการได้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ดําเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอต่อใบอนุญาต โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี นับถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ โดยใช้เลขที่
ใบอนุญาตเดิม
ให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการอนุมัติ โดยใบอนุญาต
ให้ออกตามแบบ สภ.๑๘/๑ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๔ เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๒๑ แล้วให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปได้จนกว่าสภาเภสัชกรรมจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต โดยแจ้งเหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้นั้นทราบ
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุ และมีการเข้าศึกษาต่อ เนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑ และไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
หมดอายุ หากมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุต่อเลขาธิการ ณ สํานักงาน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลขาธิการสภาเภสัชกรรมหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแบบที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับเดิม
(๒) หลักฐานแสดงผลการเข้าศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และสําเนาบัตรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
(๔) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง
แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๕) คําชี้แจงเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่ได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่ใบอนุญาตหมดอายุ
(๖) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มร้อยละ ๒๕
ของอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ส่งคําขอทางไปรษณีย์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สภาเภสัชกรรม
กําหนด พร้อมแนบสําเนาการโอนเงินมาด้วย
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุ และมีการเข้าศึกษาต่อ เนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑ และเกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๕ โดยให้เสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หนึ่งเท่าของอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๒๗ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ แล้ว หากหลักฐานครบถ้วน
และถูกต้องให้นําความในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุ และมีการเข้าศึกษาต่อ เนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมไม่ครบถ้วน หากมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ดําเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมให้ครบถ้วน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเข้ารับการประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด
ข้อ ๒๙ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุ ได้ดําเนินการตามข้อ ๒๘
ครบถ้วนแล้วสามารถยื่นคําขอต่ออายุต่อเลขาธิการ ณ สํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรมหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแบบที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับเดิม
(๒) หลักฐานแสดงผลการเข้าศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
(๔) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง
แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๕) ผลผ่านการประเมินความรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
(๖) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสองเท่า ของอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ส่งคําขอทางไปรษณีย์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
พร้อมแนบสําเนาการโอนเงินมาด้วย
ข้อ ๓๐ เมื่ อ เลขาธิก ารตรวจสอบคํ า ขอตามข้ อ ๒๙ หากหลั ก ฐานครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง
ให้นําความในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุ และมีการเข้าศึกษาต่อ เนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมไม่ครบถ้วนเกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ หากมีความประสงค์จะขอ
ต่ออายุใบอนุญาต ให้ดําเนินการเข้ารับการสอบความรู้เฉพาะรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ใบอนุญาตหมดอายุได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว
สามารถยื่นคําขอต่ออายุต่อเลขาธิการ ณ สํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรมหรือ ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามแบบที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับเดิม
(๒) หลักฐานแสดงผลการเข้าศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
(๔) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง
แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ไม่ใช้รูปสติกเกอร์หรือโพลารอยด์
(๕) ผลผ่านการสอบความรู้เฉพาะราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
(๖) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสองเท่า ของอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ส่งคําขอทางไปรษณีย์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
พร้อมแนบสําเนาการโอนเงินมาด้วย
ข้อ ๓๒ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอตามข้อ ๓๑ วรรคสอง หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ให้นําความในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๓๓ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม

