ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุ มตั ิบตั รและวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๓


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๖) และ ๒๓(๔)(ฎ) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม จึง
ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั บิ ตั รและวุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในข้อบังคับนี้
“อนุมตั บิ ตั ร” หมายความว่า หนังสือแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ใดสาขาหนึ่งซึง่ สภาเภสัชกรรมออกให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
“วุฒบิ ตั ร” หมายความว่า หนังสือแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาใด
สาขาหนึ่งซีง่ สภาเภสัชกรรมออกให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
“คณะอนุ กรรมการสอบความรู”้ หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบความรูค้ วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ รับอนุ มตั บิ ตั รในแต่ละสาขา
“คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู”้ หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รในแต่ละสาขา
“สถาบันหลัก” หมายความว่า สถาบันทีใ่ ห้การฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างที่ ๆ ทีส่ ภาเภสัชกรรมรับรอง โดยออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม
“สถาบันสมทบ” หมายความว่า สถาบันทีใ่ ห้การฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างที่ ๆ ทีส่ ภาเภสัชกรรมรับรอง และอยู่ในกํากับดูแลของสถาบันหลัก โดยออกเป็ นประกาศสภา
เภสัชกรรม
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ข้อ ๒ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีอาํ นาจในการ
(๑) อนุ มตั หิ นังสืออนุ มตั บิ ตั รและหนังสือวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่กาํ หนดในข้อบังคับนี้
(๒) รับรองหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ าํ นาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม ของสถาบัน
ทีท่ าํ การฝึ กอบรมเป็ นผูช้ าํ นาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม และรับรองวิทยฐานะของสถาบันดังกล่าว
(๓) แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการสอบความรูเ้ พือ่ รับอนุมตั บิ ตั ร และหรือคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบความรูเ้ พือ่ รับวุฒบิ ตั ร หรือคณะอนุ กรรมการอื่นเพือ่ ทําหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดในข้อบังคับนี้
(๔) มีอาํ นาจในการตีความหรือวินิจฉัยกรณีมปี ญั หาในการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ดําเนินการใดๆ
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด ๒
หนังสืออนุ มตั บิ ตั รและวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๓ ให้สภาเภสัชกรรมออกหนังสืออนุมตั บิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาต่าง ๆ แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ให้สภาเภสัชกรรมออกหนังสือวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ต่าง ๆ แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีผ่ ่านการฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
ศักดิ์และสิทธิในวิชาชีพ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุมตั บิ ตั รและวุฒบิ ตั ร มี
ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน
ข้อ ๕ สาขาของวิชาชีพเภสัชกรรม ทีส่ ภาเภสัชกรรมมีอาํ นาจออกอนุมตั บิ ตั รหรือวุฒบิ ตั ร ได้แก่
(๑) สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(๒) สาขาเภสัชสนเทศ
(๓) สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
ทัง้ นี้ ให้สภาเภสัชกรรมโดยมติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม สามารถปรับปรุงชื่อสาขาหรือแก้ไขสาขา
ดังกล่าวหรือเพิม่ เติมสาขาของวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยให้ทาํ เป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม
หมวด ๓
องค์กรรับผิดชอบ
ข้อ ๖ การบริหารจัดการ และการดําเนินการในการจัดการฝึ กอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รหรือการขอรับ
อนุ มตั บิ ตั รให้ดาํ เนินการโดยคณะอนุ กรรมการทีก่ าํ หนดในหมวดนี้
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การบริหารจัดการและการดําเนินการดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบและหรือประกาศของ
คณะอนุกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อ ๗ ในการฝึ กอบรมและสอบความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพือ่ ขอรับวุฒบิ ตั ร ให้มี
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ ในแต่ละสาขาประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒใิ น
สาขานัน้ ๆ มีจาํ นวนสาขาละไม่นอ้ ยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ให้ประธานเลือกอนุ กรรมการ จํานวน ๑ คน เป็ นเลขานุการของคณะอนุกรรมการและอาจแต่งตัง้
บุคคลอื่นเพือ่ ทําหน้าทีผ่ ูช้ ่วยเลขานุ การด้วยก็ได้
อนุ กรรมการแต่ละสาขา ให้มวี าระไม่เกินคราวละ ๓ ปี และอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ได้
ข้อ ๘ อนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑) ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
(๒) ได้รบั วุฒบิ ตั รหรืออนุ มตั บิ ตั รจากสภาเภสัชกรรมในสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง หรือจากต่างประเทศตามที่
สภาเภสัชกรรม รับรองหรือให้ความเห็นชอบ หรือมีคุณสมบัตแิ ละผลงานตามทีค่ ณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมกําหนด และ
(๓) ปฏิบตั งิ านหรือทําการสอนในสาขานัน้ ๆ หรือทีเ่ กี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และขณะเสนอแต่งตัง้
ยังคงปฏิบตั งิ านในสาขานัน้ อยู่ ระยะเวลาดังกล่าวนัน้ อาจให้รวมถึงระยะเวลาทีเ่ ข้ารับการฝึ ก
อบรมเพือ่ ขอรับวุฒบิ ตั รด้วย และ
(๔) มีความสนใจใฝ่ รูท้ างด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีคุณธรรมเป็ นทีย่ อมรับในวิชาชีพนัน้ ๆ
ตลอดจนไม่เคยถูกลงโทษหรือมีมลทินมัวหมองในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
อาจกําหนดคุณสมบัตเิ พิม่ เติมของผูท้ จ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูไ้ ด้
ข้อ ๙ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูพ้ น้ จากตําแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกสัง่ พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๔) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ ๑๐ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูต้ ามข้อ ๗ มีอาํ นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมเพือ่ ขอรับวุฒบิ ตั รหรือพิจารณาหลักสูตรทีเ่ สนอโดยสถาบัน
หลัก เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพือ่ อนุมตั หิ รือให้การรับรอง
หลักสูตรการฝึ กอบรมทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง โครงสร้างหลักสูตร การจัดการหลักสูตร การ
ประเมินผล การประกันและการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนข้อมูลใด ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดหลักสูตร
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันหรือองค์กรทีใ่ ช้เป็ นทีฝ่ ึ กอบรม ตลอดจนเสนอชื่อสถาบัน
หรือองค์กรทีใ่ ช้เป็ นทีฝ่ ึ กอบรม ต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพือ่ อนุมตั ิ
การรับรองสถาบันดังกล่าว ให้พจิ ารณาทบทวนทุก 4 ปี และอาจพิจารณาเสนอสภาเภสัชกรรมให้
ยกเลิกการรับรองได้ตามระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
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(๓) ดําเนินการเพือ่ จัดการฝึ กอบรมแก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและ และควบคุมติดตามประเมินผลให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีอาํ นาจออกคําสัง่ หรือประกาศเพือ่ ดําเนินการใด ๆ ภายใต้ขอบเขตของอํานาจและหน้าที่ หรือ
ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
(๔) เสนอผลการฝึ กอบรมและหรือการสอบต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพือ่ ขออนุมตั วิ ุฒบิ ตั ร
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกําหนด
(๕) อาจแต่งตัง้ คณะทํางานหรือบุคคลเพือ่ ทําหน้าทีอ่ นั อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะ
อนุกรรมการได้
(๖) ออกประกาศของคณะอนุกรรมการทีอ่ ยู่ในอํานาจหน้าทีพ่ ร้อมทัง้ กําหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั เิ พิม่ เติมได้
(๗) หน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ในการขอสอบความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพือ่ ขอรับอนุมตั บิ ตั ร สําหรับผูม้ ี
สิทธิสอบตามข้อ ๑๙ ให้มคี ณะอนุ กรรมการสอบความรู ้ ในแต่ละสาขา ซึง่ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมแต่งตัง้
จํานวนอนุ กรรมการ วาระในการดํารงตําแหน่ง คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ และการพ้นจากตําแหน่ง
ให้นาํ ความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การสอบเพือ่ รับอนุ มตั บิ ตั รของผูม้ สี ทิ ธิสอบตามข้อ ๑๙(๓) ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของ
สภาเภสัชกรรม
ข้อ ๑๒ คณะอนุ กรรมการสอบความรู ้ ตามข้อ ๑๑ มีอาํ นาจและหน้าทีด่ งั นี้
(๑) ดําเนินการสอบ ผูย้ น่ื คําขอรับอนุมตั บิ ตั รในแต่ละสาขา
(๒) เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(๓) อาจแต่งตัง้ คณะทํางานหรือคณะบุคคลเพือ่ ทําหน้าทีเ่ ฉพาะอันอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการได้
(๔) หน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามทีค่ ณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาจัดตัง้ วิทยาลัยเภสัชกรรม ภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีข่ อ้ บังคับนี้มผี ลใช้บงั คับ
เพือ่ ทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการและดําเนินการในการจัดการฝึ กอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รหรือการจัดการเพือ่ การขอรับอนุมตั บิ ตั ร
เมือ่ วิทยาลัยเภสัชกรรมจัดตัง้ ขึ้นโดยออกเป็ นประกาศของสภาเภสัชกรรมแล้วให้อาํ นาจหน้าทีแ่ ละการ
ใด ทีก่ าํ หนดไว้ในหมวดที่ ๓ ตลอดจน ทีเ่ ป็ นหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการอื่นๆ เป็ นของวิทยาลัยเภสัชกรรม ทัง้ นี้เมือ่ พ้น
๙๐ วัน หลังจากการประกาศจัดตัง้ วิทยาลัยเภสัชกรรม
การกําหนดจํานวนวิทยาลัยเภสัชกรรม และการแบ่งโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยเภสัชกรรม ให้
เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกําหนด
การบริหารจัดการและการกําหนดแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ ของวิทยาลัยเภสัชกรรม ให้ออกเป็ นระเบียบของ
สภาเภสัชกรรม

-๕-

หมวด ๔
การเข้ารับการฝึ กอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั ร
ข้อ ๑๔ ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม เพือ่ รับวุฒบิ ตั ร ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
(๒) เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในสาขาทีจ่ ะขอเข้ารับการฝึ กอบรมหรือปฏิบตั งิ านหรือทําการสอนเกี่ยวข้องกับ
สาขาทีจ่ ะขอเข้ารับการฝึ กอบรม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี หรือ
(๓) มีคุณสมบัตแิ ละผลงานตามทีค่ ณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกําหนด โดยให้ออกเป็ นประกาศ
สภาเภสัชกรรม
ข้อ ๑๕ ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรม ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบที่ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้
กําหนด
การคัดเลือกผูส้ มัคร เพือ่ เข้ารับการฝึ กอบรมในสาขาใด ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบความรูก้ าํ หนด
ข้อ ๑๖ การรับสมัครเพือ่ ฝึ กอบรมนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูป้ ระกาศรับสมัครอย่างน้อย
ปี ละ ๑ ครัง้ นับแต่ปีทเ่ี ริ่มการฝึ กอบรมตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจําเป็ นทีไ่ ม่สามารถจัดการฝึ กอบรมได้ ให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบความรูเ้ สนอขอความเห็นชอบต่อสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๑๗
ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึ กอบรมในสาขาต่างๆ จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตร
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในแต่ละสาขา
หมวด ๕
การสอบความรูค้ วามชํานาญเพือ่ รับวุฒบิ ตั รหรืออนุมตั บิ ตั ร
ข้อ ๑๘ ผูม้ สี ทิ ธิยน่ื คําขอเพือ่ สอบความรูค้ วามชํานาญ เพือ่ ขอรับวุฒบิ ตั รจะต้องผ่านการฝึ กอบรมครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรูก้ าํ หนด
ข้อ ๑๙ ผูม้ สี ทิ ธิสอบเพือ่ รับอนุ มตั บิ ตั ร จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และมีคุณสมบัตอิ ย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูไ้ ด้รบั หนังสืออนุ มตั บิ ตั รหรือวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการ ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขานัน้ ๆ จากสถาบันในต่างประเทศทีส่ ภาเภสัชกรรมรับรอง
(๒) เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านหรือทําการสอนทีเ่ กี่ยวข้องในสาขานัน้ ๆ มาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี
(๓) เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านหรือทําการสอนทีเ่ กี่ยวข้องในสาขานัน้ ๆ ตามระยะเวลา คุณสมบัติ และมี
ผลงานตลอดจนคุณภาพงานตามทีส่ ภาเภสัชกรรมกําหนด

-๖-

ข้อ ๒๐ ให้ผูม้ สี ทิ ธิยน่ื คําขอตามข้อ ๑๙ ยืน่ คําขอตามแบบและแนบหลักฐานตามทีค่ ณะอนุกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง
กําหนด และชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข้อ ๒๑ วิธกี ารในการตรวจสอบผูส้ มัคร การประเมินคุณสมบัตผิ ูส้ มัคร วิธกี ารสอบ การดําเนินการสอบ
ระยะเวลาการสอบ การตัดสินผลการสอบ และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะอนุกรรมการทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด
ข้อ ๒๒ ให้คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ คณะอนุกรรมการสอบความรู ้ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามระเบียบทีส่ ภาเภสัชกรรมกําหนด
หมวด ๖
แบบหนังสืออนุ มตั บิ ตั รและวุฒบิ ตั ร
ข้อ ๒๓ ให้ใช้แบบหนังสืออนุ มตั บิ ตั รและวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาต่าง ๆ ตามแบบทีก่ าํ หนดท้ายข้อบังคับนี้
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

นายภาวิช ทองโรจน์
นายกสภาเภสัชกรรม

-๗-

วุฒบิ ตั ร
แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สภ. ๒๗

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗
สภาเภสัชกรรมออกหนังสือวุฒบิ ตั รให้ไว้แก่

--------------------------------------------------------------------------

ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุ ญาตเลขที่ ………… ลงวันที่ ………. เดือน …………………… พ.ศ. …………..
เพือ่ แสดงว่า
เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขา …………………………………………………………….
วุฒบิ ตั รเลขที่ ……………………………..
มีเกียรติศกั ดิ์และสิทธิแห่งวุฒบิ ตั รภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
สภาเภสัชกรรมทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ………………. เดือน ………………………….. พ.ศ. ……………..

………………………………………..
นายกสภาเภสัชกรรม

………………………………………………………
ประธานคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบ
สาขา ………………………………………………

…………………………………………………….
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

-๘-

อนุ มตั บิ ตั ร
แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สภ. ๒๘

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช 2537
สภาเภสัชกรรมออกหนังสืออนุ มตั บิ ตั รให้ไว้แก่

--------------------------------------------------------------------------

ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุ ญาตเลขที่ ………… ลงวันที่ ………. เดือน …………………… พ.ศ. …………..
เพือ่ แสดงว่า
เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขา …………………………………………………………….
อนุ มตั บิ ตั รเลขที่ ……………………………..
มีเกียรติศกั ดิ์และสิทธิแห่งอนุ มตั บิ ตั รภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
สภาเภสัชกรรมทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ………………. เดือน ………………………….. พ.ศ. ……………..

………………………………………..
นายกสภาเภสัชกรรม

………………………………………………………
ประธานคณะอนุ กรรมการสอบความรู ้
สาขา ………………………………………………

…………………………………………………….
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

