ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุ มตั ิและวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๖
_______________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๖) และ ๒๓(๔)(ฎ) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภา
เภสัชกรรม จึงออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรู ้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ช่อื ว่า ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รเพือ่
แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมตั บิ ตั รและวุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นใดทีก่ าหนดหรือในส่วนทีม่ ไี ว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“หนังสืออนุมตั ”ิ หมายความว่า หนังสือแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาใดสาขาหนึ่งซึง่ สภาเภสัชกรรมออกให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านในสาขาดังกล่าว
จนมีความชานาญ
“วุฒบิ ตั ร” หมายความว่า หนังสือแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาใดสาขาหนึ่งซีง่ สภาเภสัชกรรมออกให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีผ่ ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตร
“คณะอนุกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบความรูค้ วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ รับหนังสืออนุมตั ใิ นแต่ละสาขาทีส่ ภาเภสัชกรรมแต่งตัง้ ขึ้น

-

๒-

“คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รในแต่ละสาขาทีส่ ภาเภสัชกรรมแต่งตัง้ ขึ้น
“สถาบันฝึ กอบรม” หมายความว่า สถาบันทีใ่ ห้การฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ทีส่ ภาเภสัชกรรมรับรอง โดยออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม
“การฝึ กอบรมแบบแยกส่วน“ หมายความว่า การฝึ กอบรมทีผ่ ูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเก็บ
สะสมหน่วยกิตในการเรียนภาควิชาการ และฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ใิ นสาขานัน้ ๆ จากสถาบันทีส่ ภาเภสัชกรรม
รับรองแยกส่วนกันตามทีก่ าหนด ตามหลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมรับรอง และรวบรวมเข้าด้วยกันได้
ข้อ ๖ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีอานาจในการ
(๑) รับรองหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม ของ
สถาบันที่ทาการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม และรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
ดังกล่าว
(๒) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบเพือ่ รับหนังสืออนุมตั ิ และหรือคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบความรูเ้ พือ่ รับวุฒบิ ตั ร
(๓) อนุมตั หิ นังสืออนุมตั แิ ละหนังสือวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทีผ่ ่านการสอบหรือการฝึ กอบรมตามหลักสูตรทีส่ ภาเภสัช
กรรมรับรอง
(๔) อนุมตั หิ นังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ผู ้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขานัน้ ๆ ซึง่ มีความชานาญการในการปฏิบตั เิ ป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขานัน้ ๆ ตามหลักเกณฑ์
ทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
(๕) รับรองวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
ของผูท้ ส่ี าเร็จการฝึ กอบรมจากสถาบันฝึ กอบรมในต่างประเทศ
หมวด ๒
หนังสืออนุ มตั แิ ละวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๗ สาขาทีจ่ ะออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั ร การปรับปรุงชื่อสาขา การเพิม่ เติมหรือยกเลิกสาขา
ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมโดยออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๘ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รจากสภาเภสัชกรรมหรือทีส่ ภาเภสัช
กรรมรับรอง มีศกั ดิ์และสิทธิเท่าเทียมกันตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ การรับรองวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพของผูท้ ส่ี าเร็จการฝึ กอบรมจาก
สถาบันฝึ กอบรมในต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี ภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด

-

๓-

หมวด ๓
อนุ กรรมการสอบและอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ข้อ ๑๐ ให้มอี นุกรรมการสอบและอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาต่าง ๆ ตามสาขาทีอ่ อกหนังสือ
อนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั ร
หากสาขาใดซา้ กันจะแต่งตัง้ เฉพาะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพียงคณะเดียวเพือ่ ดาเนินการ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับทัง้ ในเรื่องการออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รในสาขานัน้ ๆ ก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ ขอรับหนังสืออนุมตั ิ หรือ
การฝึ กอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ ขอรับวุฒบิ ตั ร
ให้มี
คณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบในแต่ละสาขาแล้วแต่กรณี ซึง่ คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขานัน้ ๆ มีจานวนสาขาละไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน แต่ไม่
เกิน ๑๐ คน
ให้ประธานเลือกอนุกรรมการ จานวน ๑ คน เป็ นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๒ อนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑) ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รจากสภาเภสัชกรรมในสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง หรือจากสถาบันใน
ต่างประเทศทีส่ ภาเภสัชกรรมรับรอง
(๓) ปฏิบตั งิ านหรือทาการสอนในสาขานัน้ ๆ หรือทีเ่ กี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และขณะเสนอ
แต่งตัง้ ยังคงปฏิบตั งิ านในสาขานัน้ อยู่
ระยะเวลาดังกล่าวนัน้ อาจให้รวมถึงระยะเวลาทีเ่ ข้ารับการฝึ กอบรมเพือ่
ขอรับวุฒบิ ตั รด้วย
(๔) มีความสนใจใฝ่ รูท้ างด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีคุณธรรมเป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพนัน้
ๆ ตลอดจนไม่เคยถูกลงโทษหรือมีมลทินมัวหมองในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๕) คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกาหนดเพิม่ เติม
ข้อ ๑๓ อนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ ให้มวี าระในการดารงตาแหน่งคราว
ละ ๔ ปี และอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ได้
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ อนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
จะพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกสัง่ พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๔) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
ข้อ ๑๕ คณะอนุกรรมการสอบ มีอานาจและหน้าทีด่ งั นี้
(๑) ดาเนินการสอบ ผูย้ น่ื คาขอรับหนังสืออนุมตั ใิ นแต่ละสาขา
(๒) เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

-

๔-

(๓) แต่งตัง้ คณะทางานหรือคณะบุคคลเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ฉพาะอันอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการได้
ข้อ ๑๖ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางเป้ าหมายหลักสูตรและวิธกี ารฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญในสาขานัน้ ๆ
(๒) พิจารณารับรองหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขานัน้ ๆ และเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมรับรอง
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันหรือองค์กรทีเ่ ป็ นทีฝ่ ึ กอบรมในสาขานัน้ ๆ
(๔)ประเมินคุณภาพของสถาบันทีท่ าการฝึ กอบรมเพือ่ เสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมรับรอง
การรับรองสถาบันดังกล่าว ให้พจิ ารณาทบทวนทุก ๔ ปี และอาจพิจารณาเสนอสภาเภสัชกรรม
ให้ยกเลิกการรับรองได้ตามทีเ่ ห็นสมควร กรณีทข่ี าดคุณสมบัตขิ องสถาบันฝึ กอบรม
(๕) ให้ความเห็นเกี่ยวกับวุฒบิ ตั รของผูท้ ส่ี าเร็จการฝึ กอบรมจากต่างประเทศเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาในการรับรองของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
(๖) ดาเนินการเพือ่ จัดการฝึ กอบรมแก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและควบคุมติดตามประเมินผลการ
จัดการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
(๗) ดาเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ
(๘) เสนอผลการฝึ กอบรมหรือการสอบต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพือ่ อนุมตั วิ ุฒบิ ตั ร
(๙) พิจารณารับรองหลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน้ ในสาขานัน้ ๆ
(๑๐)แต่งตัง้ คณะทางานหรือบุคคลเพือ่ ทาหน้าทีอ่ นั อยู่ในขอบเขตอานาจหน้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๗ สภาเภสัชกรรมมีอานาจจัดตัง้ วิทยาลัย เพือ่ ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการและดาเนินการในการจัดการ
ฝึ กอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั รหรือการจัดการเพือ่ การขอรับหนังสืออนุมตั แิ ละในเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องก็ได้
การกาหนดจานวนวิทยาลัย การจัดโครงสร้างและอานาจหน้าทีข่ องวิทยาลัยให้เป็ นไปตามที่
สภาเภสัชกรรมกาหนดโดยให้ออกเป็ นข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
หมวด ๔
คุณสมบัตขิ องผูม้ ีสทิ ธิย่นื คาขอหนังสืออนุ มตั แิ ละวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๑๘ คุณสมบัตขิ องผูจ้ ะยืน่ คาขอหนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาต่าง ๆ
ผูจ้ ะยืน่ คาขอหนังสืออนุมตั ใิ นสาขาใดต้องจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑) ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) เป็ นผูท้ ไ่ี ด้ประกอบวิชาชีพในสาขานัน้ ๆ หรือทีเ่ กี่ยวข้องเกื้อกูล มาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๑๐ ปี

-

๕-

(๓) ผ่านการสอบความรูต้ ามทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๑๙ คุณสมบัตขิ องผูจ้ ะยืน่ คาขอวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาต่าง ๆ
ผูจ้ ะยืน่ คาขอวุฒบิ ตั ร ในสาขาใดจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑) ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพสาขานัน้ ๆ จากสถาบันทีส่ ภาเภสัชกรรมรับรอง
(๓) ผ่านการสอบความรูต้ ามทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
หมวด ๕
การสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมเพือ่ รับวุฒบิ ตั ร
ข้อ ๒๐ ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรม ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบและในระยะเวลาทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๒๑ การรับสมัครเพือ่ ฝึ กอบรมนี้ ให้สภาเภสัชกรรมออกประกาศรับสมัครอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
ในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจาเป็ นทีไ่ ม่สามารถจัดการฝึ กอบรมได้ ให้เสนอคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมพิจารณาและออกประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว่ กัน
ข้อ ๒๒ ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึ กอบรมในสาขาต่างๆ จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ าหนดในแต่ละสาขา
หมวด ๖
การสอบความรูค้ วามชานาญเพือ่ รับหนังสืออนุ มตั แิ ละวุฒบิ ตั ร
ข้อ ๒๓ วิธกี ารในการตรวจสอบผูส้ มัคร การประเมินคุณสมบัตผิ ูส้ มัคร วิธกี ารสอบ การดาเนินการสอบ
ระยะเวลาการสอบ การตัดสินผลการสอบ และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๒๔ ให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ คณะอนุกรรมการสอบ และคณะทางานอื่นที่
เกี่ยวข้องได้รบั ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามระเบียบทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
หมวด ๗
แบบหนังสืออนุ มตั แิ ละวุฒบิ ตั ร
ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาต่าง ๆ ตามแบบทีก่ าหนดท้ายข้อบังคับนี้

-

๖-

หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ การดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกหนังสือ การสอบ การฝึ กอบรม เป็ นผูม้ คี วามรู ้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการไว้ก่อนทีข่ อ้ บังคับนี้จะประกาศใช้ให้ถอื
ว่าเป็ นการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ดว้ ย
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ประกาศ ณ วันที่

(นางธิดา นิงสานนท์)
นายกสภาเภสัชกรรม

-

๗-

ตราสภาเภสัชกรรม

วุฒบิ ตั ร

ที…่ …../……….

แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗

สภาเภสัชกรรม
ออกวุฒบิ ตั รนี้ แก่
-------------------------------------------------------------------------ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุ ญาตเลขที่ ………… ลงวันที่ ………. เดือน …………………… พ.ศ. …………..
เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขา ……………………………………………………….

มีเกียรติ ศักดิ์ และสิทธิแห่งวุฒบิ ตั รภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมทุกประการ
ออกให้ไว้ ณ วันที่ ………………. เดือน ………………………….. พ.ศ. ……………..

………………………………………..
นายกสภาเภสัชกรรม
………………………………………………
ประธานคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ

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

-

๘-

ตราสภาเภสัชกรรม

หนังสืออนุ มตั ิ

ที…่ …../……….

แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗

สภาเภสัชกรรม
ออกหนังสืออนุ มตั นิ ้ ี แก่
-------------------------------------------------------------------------ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุ ญาตเลขที่ ………… ลงวันที่ ………. เดือน …………………… พ.ศ. …………..
เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขา ……………………………………………………….

มีเกียรติ ศักดิ์ และสิทธิแห่งหนังสืออนุ มตั ภิ ายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมทุกประการ
ออกให้ไว้ ณ วันที่ ………………. เดือน ………………………….. พ.ศ. ……………..

………………………………………..
นายกสภาเภสัชกรรม
………………………………………………
ประธานคณะอนุ กรรมการสอบฯ

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

