เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยขึ้นในสภาเภสัชกรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ด) ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
(๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมโดยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
“คณะผู้บริหารวิทยาลัย” หมายความว่า คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ ให้ น ายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่นายกสภาเภสัชกรรม
เห็นสมควรอาจเสนอให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยของนายกสภาเภสัชกรรมหรือคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า
เป็นที่สุด
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ และหน้าที่
ข้อ 5 ให้ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ขึ้ น ในสภาเภสั ช กรรม มี ชื่ อ ว่ า “วิ ท ยาลั ย เภสั ช กรรมสมุ น ไพร
แห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “ว.ภ.ส.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The College of Herbal
Pharmacy of Thailand” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “C.H.P.T.”
ให้มีเครื่องหมายประจาวิทยาลัย และมีครุยวิทยฐานะสาหรับสมาชิก ซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัย
เป็นผู้กาหนดขึ้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา้ ๔๙
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๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ 6 วิทยาลัยแห่ งนี้ มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมสมุนไพร
ข้อ 7 ให้วิทยาลัยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรม ในการจัดการสอบ หรือการฝึกอบรม
และสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
(๒) กาหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เภสั ช กรรมสมุ น ไพรในประเทศไทย รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลความประพฤติ แ ละจริ ย ธรรม
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสมาชิก
(๓) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น สมทบและสถาบั น หลั ก สาขาเภสั ช กรรม
สมุนไพร
(๔) ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรมในการจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ
การดาเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทาการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญการในสาขาเภสัชกรรม
สมุนไพร
(๕) ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรมในการรับรองหลักสูตร รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญการในสาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
(๖) ดาเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ต่อสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
(๗) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพร
(๘) การจัดประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับสมาชิก
(๙) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการติ ด ต่ อและแลกเปลี่ ย นความรู้ท างวิช าการและกิจ กรรมอื่ น ๆ กับ
สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวของ
(๑๐) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๑๑) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิก
กับเภสัชกรสาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๑๒) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้ง
เพื่อการศึกษาและวิจัยในด้านเภสัชกรรมสมุนไพรและในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(๑๓) เผยแพร่ความรู้ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพ
เภสัชกรรม
(๑๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ของวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา้ ๕๐
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๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๑๕) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร ต่อสภาเภสัชกรรมรายไตรมาส
และประจาปีหรือตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนดให้รายงาน
หมวด ๒
สมาชิก
ข้อ 8 วิทยาลัยมีสมาชิกได้ ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมและเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร หรือวุฒิบัตรที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
หรือ
(ข) เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมและเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมรับรอง
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของวิทยาลัย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิที่วิทยาลัยเห็นชอบเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 9 สมาชิกมีสิทธิใช้อภิไธย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกสามัญผู้ได้รับหนังสืออนุมัติมีสิทธิใช้อภิไธย อ.ภ. (เภสัชกรรมสมุนไพร) ใช้ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษว่า BCHP
(๒) สมาชิ ก สามั ญผู้ไ ด้รับวุฒิ บัต รมีสิ ท ธิใ ช้อ ภิ ไธย ว.ภ. (เภสั ช กรรมสมุนไพร) ใช้ ชื่ อย่อ
ภาษาอังกฤษว่า BCHP
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิใช้อภิไธย ส.ว.ภ.ส. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Fellow of the
College of Herbal Pharmacy of Thailand ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า FCHP
ข้อ 10 สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยมีสิทธิใช้เครื่องหมายของวิทยาลัย
และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของวิทยาลัย
หมวด ๓
คณะผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อ 11 ให้มีคณะผู้บริหารวิทยาลัย
(๑) ประธาน
๑
(๒) รองประธาน
๑
(๓) เลขาธิการ
๑
(๔) ประธานวิชาการ
๑

ประกอบด้วย
คน
คน
คน
คน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๕) ปฏิคม
๑ คน
(๖) เหรัญญิก
๑ คน
(๗) นายทะเบียน
๑ คน
(๘) ประชาสัมพันธ์
๑ คน
(๙) กรรมการกลาง ไม่เกิน
๖ คน
ข้อ ๑2 ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยจากสมาชิกสามัญ
ของวิทยาลัย แล้วเสนอให้สภาเภสัชกรรมทราบ
ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีวาระดารงตาแหน่ง คราวละ ๓ ปี
ข้อ ๑3 คณะผู้บริห ารวิทยาลัยจานวน ๒ ใน ๓ ให้พ้นจากตาแหน่งตามวาระที่กาหนด
และให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ครบจานวนเท่าเดิม ทั้งนี้ จานวนคณะกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่วิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๑4 นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้บริหารวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัย
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม
(๕) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มากกว่า ๒ ใน ๓ เห็นควรให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑5 ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพ และสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ค่าจดทะเบียน ค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ของวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของวิทยาลัยเพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
(๘) เสนอระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดยวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่อทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ ระเบียบดังกล่าว

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๒ ง
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หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๑6 วิทยาลัยมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าจดทะเบียน ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรมของวิทยาลัย
ข้อ ๑7 ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเสนองบประมาณประจาปี และแสดงบัญชีงบดุลประจาปี
เพื่อให้ที่ประชุมของสมาชิกรับรองและนาเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่อทราบ
ข้อ ๑8 ให้ประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน และการอนุมัติ
การจ่ายเงินตามระเบียบของวิทยาลัย
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑9 ให้สภาเภสัชกรรมแต่งตั้งคณะทางานเตรียมการก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
เป็นผู้บริหารวิทยาลัยเฉพาะกาลตามข้อบังคับนี้ในวาระแรก ทาหน้าที่บริหารวิทยาลัยชั่วคราว จนกว่า
จะมีการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยตามระเบียบที่วิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ 20 ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเฉพาะกาล ทาทะเบียนสมาชิกก่อตัง้ วิทยาลัยขึ้นภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ และให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเฉพาะกาล เสนอทะเบี ยนดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่ออนุมัติและให้เก็บรักษาทะเบียนนี้ไว้ที่สานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ข้อ 21 ให้ ส มาชิ ก ก่ อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ที่ ส ภาเภสั ช กรรมอนุ มั ติ เ ป็ น สมาชิ ก สามั ญ ของวิ ท ยาลั ย
ตั้งแต่วันอนุมัติ
ข้อ ๒2 ในการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยในครั้งแรกนี้ เนื่องจากสมาชิกสามัญของวิทยาลัย
ยังมีจานวนไม่มาก ให้ผู้บริหารวิทยาลัยเฉพาะกาลดาเนินการเลือกสรรผู้บริหารวิทยาลัยตามจานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ตามที่กาหนดในข้อ ๑๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภาเภสัชกรรมอนุมัติ
สมาชิกก่อตั้งวิทยาลัย แล้วเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายกสภาเภสัชกรรม

