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พระราชบัญญตั ิ
วิชาชีพเภสัชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 

๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความวา วิชาชีพที่เก่ียวกับการกระทําในการเตรียมยา 

การผลิตยา การประดิษฐยา การเลือกสรรยา การวิเคราะหยา การควบคุมและการประกันคุณภาพ
ยา การปรุงและจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตาม
กฎหมายวาดวยยา 

“ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก
สภาเภสัชกรรม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๒๒/๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาเภสัชกรรม 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาเภสัชกรรม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเภสัชกรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะ

แผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ให
หมายความถึงการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 

สภาเภสัชกรรม 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีสภาเภสัชกรรม มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว

ในพระราชบัญญัตินี้ ใหสภาเภสัชกรรมเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘  สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๒) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๓) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
(๔) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใหถูกตองตาม

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๕) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข 
(๖) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการ

สาธารณสุข 
(๗) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  สภาเภสัชกรรมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม 
(๒) วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม 
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ

เภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 
(๔) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ 

ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๔) 
(๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๗) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาเภสัชกรรม 
 
มาตรา ๑๐  สภาเภสัชกรรมอาจมีรายไดดังตอไปนี ้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาข้ึนทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่

กําหนดในมาตรา ๘ 
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาเภสัชกรรม 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาเภสัชกรรมมี

อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๒  ผูสมัครเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีความรูในวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา

เภสัชศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่สภาเภสัชกรรมรับรอง 
(๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย

ใหจําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๑๓  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
(๑) ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตาง ๆ 
หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย
การนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาเภสัชกรรมสงไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอให
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาเภสัชกรรม คณะกรรมการตองพิจารณา
และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยไมชักชา 

(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) หรือ (๕) 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๒ (๓) หรือ (๔) 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบดวย 
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรม

สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณบดีคณะเภสัชศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งข้ึนตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย
เสนอจํานวนหาคน 

(๒) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งโดยเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน 
จากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ 

(๓) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน 
(๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได 
ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวัน นับจากวัน

เลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) เพ่ือดํารงตําแหนงนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภา
เภสัชกรรมคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกสภาเภสัชกรรมเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงอ่ืนไดตามความจําเปน  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาเภสัชกรรมมี อํ านาจถอดถอนเลขาธิการ  รองเลขาธิการ 
ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหนงได  ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่งและอุปนายกสภา
เภสัชกรรมคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง 

เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาเภสัชกรรมพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

 
มาตรา ๑๘  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแตงตั้งที่ปรึกษาตาม

มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือกหรือการ
เลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๒) เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
ความใน (๑) มิใหนํามาใชบังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

และอาจไดรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราวติดตอกันไมได 
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมกีาร

เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม 
 
มาตรา ๒๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง 

ไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือก พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๔ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ 
(๓) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) วางลง

ไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกผู
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้น
วางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกข้ึนแทนภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง 

ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะ
ใหมีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาเภสัชกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดใน

มาตรา ๘ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่น เพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงค
ของสภาเภสัชกรรม 

(๓) กําหนดงบประมาณของสภาเภสัชกรรม 
(๔) ออกขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย 

(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๕) 
(ค) การกําหนดคาข้ึนทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น

นอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้
(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งที่ปรึกษา 
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา 
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ 
(ช) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรค

สอง 
(ซ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๓๒ 
(ฌ) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต

แบบและประเภทใบอนุญาต 
(ญ) การกําหนดหลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฎ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัช
กรรม 

(ฏ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 
(ฐ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปน

ผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม 
(ฑ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาที่ของสภาเภสัชกรรม 
(ฒ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหา

หรือการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(ณ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(ด) เร่ืองอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสภาเภสัชกรรมหรือ

อยูในอํานาจหนาที่ของสภาเภสัชกรรมตามกฎหมายอื่น 
ภายใตบังคับมาตรา  ๒๗  ขอบังคับสภาเภสัชกรรมเมื่อไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๔  นายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง อุปนายก

สภาเภสัชกรรมคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ที่ปรึกษาและผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภาเภสัชกรรม มีอํานาจหนาที ่
(ก) บริหารและดํา เนินกิจการของสภาเภสัชกรรมให เปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาเภสัชกรรมในกิจการตาง ๆ 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
นายกสภาเภสัชกรรมอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติ

หนาที่แทนตามที่เห็นสมควรได 
(๒) อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสภาเภสัชกรรมในกิจการ

อันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเภสัชกรรมตามที่นายกสภาเภสัชกรรมมอบหมาย และเปน
ผูทําการแทนนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อนายกสภาเภสัชกรรมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาเภสัชกรรมในกิจการ
อันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเภสัชกรรมตามที่นายกสภาเภสัชกรรมมอบหมายและเปน
ผูทําการแทนนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อทั้งนายกสภาเภสัชกรรมและอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่
หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที ่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาเภสัชกรรมทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาเภสัชกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาเภสัชกรรม 

(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาเภสัชกรรม 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) ประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนําและเผยแพร
กิจการของสภาเภสัชกรรมแกประชาชนและองคกรอื่น 

(๗) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาเภสัชกรรม 

(๘) ผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา  ๑๖  ใหมี อํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๙) ผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือ
ใหพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม 
 
มาตรา ๒๖  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาเภสัชกรรมในเรื่องใด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๗  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดงบประมาณของสภาเภสัชกรรม 
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) 
ใหนายกสภาเภสัชกรรมเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
มติที่นายกสภาเภสัชกรรมเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยังย้ัง ในการประชุมนั้น ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทําการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชพี
ดังกลาว โดยมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กระทําตอตนเอง 
(๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน

ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาเภสัชศาสตรของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการให
จัดตั้งสถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางการแพทยอ่ืนที่
คณะกรรมการรับรอง  ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่ง
เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๓) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุม
ของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญของทางราชการ
หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ
ตางประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา  ๒๙  หามมิใหผู ใดใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษร

ตางประเทศวา เภสัชกร เภสัชกรหญิง แพทยปรุงยา นักปรุงยา หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางเภสัชศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือ
ช่ือสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ 
ซึ่งทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือ
ยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัช
ศาสตร 

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตาง ๆ  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน 
หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรวาเปนผูมี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาเภสัชกรรมหรือที่สภา
เภสัชกรรมรับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
เภสัชกรรม 

 
มาตรา ๓๑  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือ
แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัชกรรม ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๓๒  ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาเภสัช

กรรมและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม 
เมื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้น

ส้ินสุดลง 
ใหผูซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 
 
มาตรา ๓๓  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

เภสัชกรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม 
 
มาตรา ๓๔  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพเภสัชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหาย
นั้นโดยทําเร่ืองย่ืนตอสภาเภสัชกรรม 

กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมวาประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม โดยแจงเร่ืองตอสภาเภสัชกรรม 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อ
พนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพเภสัชกรรมดังกลาว และรูตัวผูประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนหรือแจงไวแลวนั้นไมเปนเหตุ
ใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อสภาเภสัชกรรมไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม

มาตรา ๓๔ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอ
ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๖  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ (๒) ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณจากสมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอย
กวาสามคนมีอํานาจหนาที่สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๕ แลวทํารายงาน
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 
 
มาตร า  ๓๗   เ มื่ อ คณะกรรมการ ได รั บ ร าย ง านและคว าม เห็ น ของ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมี
มติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นไมมีมูล 

 
มาตรา ๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ (๒) ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน

จากสมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมี
อํานาจหนาที่สอบสวนสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้งความเห็นตอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 
 
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและ ของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและ อนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคาํและ
มีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุ เ พ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการดังกลาว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหา หรือขอ
กลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไม
นอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําช้ีแจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ ได รับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน  หรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชาเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๔๒  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ดังกลาวโดยไมชักชา 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหทํา

เปนคําส่ังสภาเภสัชกรรมพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๓  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภาเภสัชกรรมตามมาตรา ๔๒ ไปยังผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบโดยไมชักชา และใหบันทึกขอความตามคําส่ังนั้นไวใน
ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดวย 

 
มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่ง

อยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนับแตวันที่
ทราบคําส่ังสภาเภสัชกรรมที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต
ผูใดกระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐ โดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๖  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ

ใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการได
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีก
ตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 

ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับประสงคจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่

ของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูที่มีเหตุผลสมควรเชื่อวาเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในระหวางเวลาที่ทําการอยูหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาทําการอยูเพ่ือตรวจใบอนุญาต คนหรือยึด
เอกสารหลักฐานหรือส่ิงของที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๕๓  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่เรียก

หรือแจงใหสงตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๔  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาต
นั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  ในระยะเริ่มแรกที่ ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสภาเภสัชกรรมเปน

กรรมการ ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนนายสภาเภสัชกรรมและผู
ซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) เปนกรรมการ การแตงตั้งดังกลาวจะตองกระทําให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) ทํา
หนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแตงตัง้
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเภสัชกรรมเปนกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) ใหกระทํา
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๗  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพเภสัชกรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม 
แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๘  ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาทหรือขอจํากัดและเง่ือนไขในการ

ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับ
วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งไดกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
เภสัชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาทหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพเภสัชกรรม 
   

 
(๑) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 

ความรูความชํานาญในการประกอบ 
วิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมอยูในความควบคุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะทําหนาที่ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
สาขาตาง ๆ ทั้งแผนปจจุบัน และแผนโบราณ ในปจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีทางดานเภสัช
ศาสตรในประเทศไทยไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนอันมาก ประกอบกับจํานวนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชกรรมมีจํานวนมากขึ้น สมควรแยกการควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกจาก
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ โดยจัดตั้งสภาเภสัชกรรมขึ้นทํา
หนาที่สงเสริมและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไดโดยอิสระ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพเภสัชกรรม  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “วิชาชีพเภสัชกรรม”  ในมาตรา   ๔   

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““วิชาชีพเภสัชกรรม”  หมายความว่า  วิชาชีพที่เก่ียวกับการกระทําในการเตรียมยา  การผลิตยา  

การประดิษฐ์ยา  การเลือกสรรยา  การวิเคราะห์ยา  การควบคุมและการประกันคุณภาพยา  การปรุง 
และการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์  การปรุงยา  การจ่ายยา  การขายยา  และการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยา   
และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับยา  การให้คําแนะนําปรึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา  รวมทั้ง 



หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การดําเนินการหรือร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการค้นหา  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับการใช้ยา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (ฌ)  ของ  (๔)  ในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ฌ)  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  
การออกใบแทนใบอนุญาต  แบบและประเภทใบอนุญาต” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ การข้ึนทะเบียน  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ  และหนังสือแสดงวุฒิอื่น
ในวิชาชีพเภสัชกรรม  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 

ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต” 
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“(๑/๑)  ค่าต่ออายุใบอนุญาต   ฉบับละ  ๒,๕๐๐  บาท” 
มาตรา ๗ ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน  สาขาเภสัชกรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  ที่ยังมีผลอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้ได้ต่อไป  โดยผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวต้องมีการศึกษาต่อเนื่อง
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันบทนิยามคําว่า  “วิชาชีพเภสัชกรรม”  
ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เภสัชกรปฏิบัติ  และเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า  “วิชาชีพเภสัชกรรม”  และกําหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต  
รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


