เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๑

ขอบังคับสภาเภสัชกรรม
วาดวยวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ด) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ออกขอบังคับดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ชื่อวา “ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหย กเลิก ขอ บัง คับ สภาเภสั ช กรรมว าด วยวิ ทยาลั ยเภสั ช บํ าบั ดแหง ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ
วัตถุประสงค และหนาที่
ขอ ๔ ใหมีวิทยาลัยขึ้นในสภาเภสัช กรรม มีชื่อวา วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย
มีชื่อยอวา ว.ภ.ท. ใชชื่อภาษาอังกฤษวา The College of Pharmacotherapy of Thailand ชื่อยอวา C.Ph.T.
ใหมีเครื่องหมายประจําวิทยาลัย ซึ่งคณะผูบริหารวิทยาลัยเปนผูกําหนดขึ้น
ใหมีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก ซึ่งคณะผูบริหารวิทยาลัยเปนผูกําหนดขึ้น
ขอ ๕ วิทยาลัยแหงนี้มีวัตถุประสงคปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคของสภาเภสัชกรรม
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวิช าชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ในสวนที่
เกี่ยวของกับเภสัชบําบัด
ขอ ๖ ใหวิทยาลัยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ น การตามที่ไ ด รับ มอบหมายจากสภาเภสัช กรรม ในการจั ดการสอบหรื อการ
ฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๑

(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในสวนที่
เกี่ยวของกับเภสัชบําบัดในประเทศไทย รวมทั้งกํากับดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมของสมาชิก
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดตั้งสถาบันสมทบและสถาบันหลักสาขาเภสัชบําบัด
(๔) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรมในการจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ
การดําเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาเภสัชบําบัด
(๕) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรมในการรับรองหลักสูตร รวมถึงการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาเภสัชบําบัด
(๖) ดําเนิน การส งรายชื่ อผูผา นการสอบเพื่ อเปน ผูมีความรูความชํา นาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด ตอสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบําบัด
(๗) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางดานเภสัชบําบัด
(๘) การจัดประชุมทางวิชาการ การศึกษาตอเนื่อง และกิจกรรมตาง ๆ สําหรับสมาชิก
(๙) เปน ศูน ย กลางการติดต อและแลกเปลี่ ยนความรู ทางวิช าการและกิ จกรรมอื่น ๆ กั บ
สมาคมหรือชมรมตาง ๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของ
(๑๐) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๑๑) สงเสริมและสรางความเขา ใจอัน ดีงามและความสามัคคี ใ นหมูสมาชิก และระหวา ง
สมาชิกกับเภสัชกรสาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑๒) จัดหาทุ น และผลประโยชน อื่น ๆ เพื่อใชใ นกิจ กรรมทางวัตถุ ประสงคข องวิ ทยาลั ย
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในดานเภสัชบําบัด และในศาสตรที่เกี่ยวของ
(๑๓) เผยแพรความรูดานเภสัชบําบัดอันจะเปนประโยชนแกประชาชนและแกวิชาชีพเภสัชกรรม
(๑๔) ออกระเบียบตาง ๆ ของวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไมขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม
และขอบังคับของสภาเภสัชกรรม
(๑๕) รายงานกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยเภสัช บําบัด ตอสภาเภสัชกรรมรายไตรมาส และ
ประจําปหรือตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนดใหรายงาน
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หมวด ๒
สมาชิก
ขอ ๗ วิทยาลัยมีสมาชิกได ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก ผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมและเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบําบัด หรือวุฒิบัตรที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
หรือ
(ข) เป น สมาชิ ก สภาเภสั ช กรรมและเป น สมาชิ ก ก อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ตามรายชื่ อ ที่
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมรับรอง
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก ผูมีคุณสมบัติเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเปนผูที่ไดปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของเปนอยางดี ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของวิทยาลัย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูมีคุณวุฒิที่วิทยาลัยเชิญใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ ๘ สมาชิกมีสิทธิใชอภิไธยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกสามัญผูไ ดรับหนัง สืออนุมั ติมีสิทธิ ใ ชอภิไธย อ.ภ. (เภสัช บํา บัด) ใชชื่อย อ
ภาษาอังกฤษวา B.C.P.
(๒) สมาชิกสามัญผูไดรับวุฒบิ ัตรมีสิทธิใชอภิไธย ว.ภ. (เภสัชบําบัด) ใชชื่อยอภาษาอังกฤษ
วา B.C.P.
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิใ ชอภิไธย ส.ว.ภ.ท. ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Fellow of the
College of Pharmacotherapy of Thailand ใชชื่อยอวา F.C.Ph.T.
ขอ ๙ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยมีสิทธิใชเครื่องหมายของวิทยาลัย
และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของวิทยาลัย
หมวด ๓
คณะผูบริหารวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหมีคณะผูบริหารวิทยาลัยประกอบดวย
(๑) ประธาน
๑ คน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๑

(๒) รองประธาน
๑ คน
(๓) เลขาธิการ
๑ คน
(๔) ประธานวิชาการ
๑ คน
(๕) ปฏิคม
๑ คน
(๖) เหรัญญิก
๑ คน
(๗) นายทะเบียน
๑ คน
(๘) ประชาสัมพันธ
๑ คน
(๙) กรรมการกลาง (ไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน)
ขอ ๑๑ ใหสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติม ศักดิ์ของวิทยาลัย เปน ผูเลือกตั้งคณะผูบริหาร
วิทยาลัยจากสมาชิกสามัญของวิทยาลัย แลวเสนอใหสภาเภสัชกรรมทราบ
ขอ ๑๒ คณะผูบริหารวิทยาลัยจํานวน ๒ ใน ๓ ใหพนจากตําแหนงตามวาระที่กําหนด
และใหมีการเลือกตั้งใหมใหครบจํานวนเทาเดิม ทั้งนี้ตองไมมีผูใดเปนผูบริหารวิทยาลัยเกิน ๒ วาระ
ติดกัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะผูบริหารวิทยาลัย
ขอ ๑๓ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว ผูบริหารวิทยาลัยพนจากตําแหนงเฉพาะตัว
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของวิทยาลัย
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของสภาเภสัชกรรม
(๕) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มากกวา ๒ ใน ๓ เห็นควรใหพนจากตําแหนง
ขอ ๑๔ ใหคณะผูบริหารวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค ตามหมวด ๑ ขอ ๕
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพ และสิทธิและหนาที่
ของสมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผูบริหารวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน คาจดทะเบียน คาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ของวิทยาลัย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๗ ง
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(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง ๆ ของวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูภายในหนาที่และวัตถุประสงคของ
วิทยาลัย
(๗) แตงตั้งอนุกรรมการของวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
(๘) เสนอระเบียบตาง ๆ ที่ออกโดยวิทยาลัยตอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่อทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชระเบียบดังกลาว
หมวด ๔
การเงิน
ขอ ๑๕ วิทยาลัยมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) คาจดทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
(๒) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรม
ขอ ๑๖ ใหคณะผูบริหารวิทยาลัยเสนองบประมาณประจําป และแสดงบัญชีงบดุลประจําป
เพื่อใหที่ประชุมของสมาชิก (สามัญและกิตติมศักดิ์) รับรองและนําเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
เพื่อทราบ
ขอ ๑๗ ใหประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก เปนผูรับผิดชอบในการรักษาเงิน และการ
อนุมัติการจายเงินตามระเบียบของวิทยาลัย
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘ ใหคณะผูบริหารวิทยาลัย ทําทะเบียนสมาชิกก อตั้งวิท ยาลัย ขึ้น ภายใน ๖๐ วั น
นับแตวัน ที่ขอบังคับนี้ประกาศใช และใหคณะผูบริหารวิทยาลัยเฉพาะกาล เสนอทะเบียนดังกลาว
ตอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เพื่ออนุมัติและใหเก็บรักษาทะเบียนนี้ไวที่สํานักงานเลขาธิการสภา
เภสัชกรรม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๙ ใหสมาชิกกอตั้งวิทยาลัยที่สภาเภสัชกรรมอนุมัติเปนสมาชิกสามัญของวิทยาลัยตั้งแต
วันอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ภาวิช ทองโรจน
นายกสภาเภสัชกรรม

