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เปนปท่ี ๔๙ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. 

๒๕๓๗” 

 



มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“วิชาชีพเภสัชกรรม”  หมายความวา วิชาชีพที่เก่ียวกับการกระทําในการเตรียมยา 

การผลิตยา การประดิษฐยา การเลือกสรรยา การวิเคราะหยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา 

การปรุงและจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

“ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภา

เภสัชกรรม 

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสภาเภสัชกรรม 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสภาเภสัชกรรม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
 



 

มาตรา ๕  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบันสาขาเภสัชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ใหหมายความถึงการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

สภาเภสัชกรรม 

   

 

มาตรา ๗  ใหมีสภาเภสัชกรรม มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหสภาเภสัชกรรมเปนนิติบุคคล 

 

มาตรา ๘  สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑)  สงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๒)  สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

(๓)  ผดุงไวซ่ึงสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 

(๔)  ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใหถูกตองตาม

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 



(๕)  ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเร่ือง

ที่เก่ียวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข 

(๖)  ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการ

สาธารณสุข 

(๗)  เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย 

มาตรา ๙  สภาเภสัชกรรมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๒)  วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม 

(๓)  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ

เภสัชกรรมของสภาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 

(๔)  รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของ

วิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๕)  รับรองวิทยฐานะของสถาบันท่ีทําการฝกอบรมใน (๔) 

(๖)  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๗)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๑๐  สภาเภสัชกรรมอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 

(๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

(๒)  คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ 

(๓)  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ในมาตรา ๘ 



(๔)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาเภสัชกรรม 

(๕)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

 

มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาเภสัชกรรมมีอํานาจ

หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

 

หมวด ๒ 

สมาชิก 

   

 

มาตรา ๑๒  ผูสมัครเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(๑)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒)  มีความรูในวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา

เภสัชศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่สภาเภสัชกรรมรับรอง 

(๓)  ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๔)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๕)  ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับ

สภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๑๓  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปน้ี 



(๑)  ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ หรือขอ

หนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการนั้น 

(๒)  แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาเภสัชกรรมสงไปยัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันต้ังแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการ

พิจารณาเร่ืองใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาเภสัชกรรม คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการ

พิจารณาใหผูเสนอทราบโดยไมชักชา 

(๓)  เลือก รับเลือก หรือรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 

(๔)  ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เม่ือ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) หรือ (๕) 

(๔)  คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๒ (๓) หรือ (๔) 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบดวย 



(๑)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรม

สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณบดีคณะเภสัชศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ

ความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้นตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ

จํานวนหาคน 

(๒)  กรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังโดยเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน จาก

กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ 

(๓)  กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑) 

และ (๒) รวมกันในขณะเลือกต้ังแตละคราว 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได 

ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง 

 

มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวัน นับจากวันเลือกต้ัง

กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่

หนึ่งและอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกสภาเภสัชกรรมเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ 

ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอ่ืนได

ตามความจําเปน ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาเภสัชกรรมมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ 

เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

ใหนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเภสัช

กรรมคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง 



เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาเภสัชกรรมพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ 

ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

 

มาตรา ๑๘  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแตงต้ังที่ปรึกษาตามมาตรา 

๑๖ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือกหรือการเลือกต้ัง

กรรมการตามมาตรา ๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๑๙  กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(๑)  เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๒)  เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(๓)  เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 

ความใน (๑) มิใหนํามาใชบังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

มาตรา ๒๐  กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และ

อาจไดรับเลือกต้ังใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราวติดตอกันไมได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ

เลือกต้ังกรรมการขึ้นใหม 

มาตรา ๒๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังไดรับ

เลือกต้ัง หรือไดรับเลือก พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๔ 

(๒)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ 

(๓)  ลาออก 



 

มาตรา ๒๒  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๕ (๓) วางลงไม

เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกผูมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง ใหมีการเลือกต้ังกรรมการโดยสมาชิกขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่

จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหน่ึง 

ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมี

การเลือกหรือเลือกต้ังกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซ่ึงเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ซ่ึงตนแทน 

 

มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  บริหารและดําเนินกิจการสภาเภสัชกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา 

๘ 

(๒)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของ

สภาเภสัชกรรม 

(๓)  กําหนดงบประมาณของสภาเภสัชกรรม 

(๔)  ออกขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย 

(ก)  การเปนสมาชิก 

(ข)  การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๕) 

(ค)  การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่

กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้



(ง)  การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการ และการแตงต้ังที่ปรึกษา 

(จ)  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท่ีปรึกษา 

(ฉ)  การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ 

(ช)  การกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 

(ซ)  คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๓๒ 

(ฌ)  หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตแบบและ

ประเภทใบอนุญาต 

(ญ)  การกําหนดหลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(ฎ)  หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเภสัชกรรม 

(ฏ)  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 

(ฐ)  การจัดตั้ ง การดําเนินการ และการเลิกสถาบันที่ ทําการฝกอบรมเปน

ผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม 

(ฑ)  หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาท่ีของสภาเภสัชกรรม 

(ฒ)  หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือการ

กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(ณ)  ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(ด)  เรื่องอ่ืนๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสภาเภสัชกรรมหรืออยูใน

อํานาจหนาที่ของสภาเภสัชกรรมตามกฎหมายอื่น 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ขอบังคับสภาเภสัชกรรมเมื่อไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 



มาตรา ๒๔  นายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หน่ึง อุปนายกสภา

เภสัชกรรมคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ที่ปรึกษาและผูดํารงตําแหนง

อ่ืนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  นายกสภาเภสัชกรรม มีอํานาจหนาที่ 

(ก)  บริหารและดําเนินกิจการของสภาเภสัชกรรมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามมติของคณะกรรมการ 

(ข)  เปนผูแทนสภาเภสัชกรรมในกิจการตางๆ 

(ค)  เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกสภาเภสัชกรรมอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทน

ตามที่เห็นสมควรได 

(๒)  อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสภาเภสัชกรรมในกิจการอัน

อยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเภสัชกรรมตามที่นายกสภาเภสัชกรรมมอบหมาย และเปนผูทําการ

แทนนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อนายกสภาเภสัชกรรมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(๓)  อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาเภสัชกรรมในกิจการอัน

อยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสภาเภสัชกรรมตามที่นายกสภาเภสัชกรรมมอบหมายและเปนผูทําการ

แทนนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อทั้งนายกสภาเภสัชกรรมและอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่งไมอยู

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔)  เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ 

(ก)  ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาเภสัชกรรมทุกระดับ 

(ข)  ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาเภสัชกรรม 

(ค)  รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม และทะเบียนอื่นๆ 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 ใหมีอํานาจหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

(๙)  ผู ดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให

พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ใหถือคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 



การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๒๖  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาเภสัชกรรมในเรื่องใดๆ ก็ได 

 

มาตรา ๒๗  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปน้ี ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมติน้ันได 

(๑)  การออกขอบังคับ 

(๒)  การกําหนดงบประมาณของสภาเภสัชกรรม 

(๓)  การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) 

(๔)  การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ 

วรรคสาม (๔) หรือ (๕) 

ใหนายกสภาเภสัชกรรมเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติที่

นายกสภาเภสัชกรรมเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยังย้ัง ในการประชุมนั้น ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 

หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม 



   

 

มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทําการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดย

มิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑)  การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กระทําตอตนเอง 

(๒)  นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน

ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาเภสัชศาสตรของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการให

จัดตั้ งสถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางการแพทย อ่ืนที่

คณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผู

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๓)  บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่

ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

(๔)  การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ

หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ

ตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวา 

เภสัชกร เภสัชกรหญิง แพทยปรุงยา นักปรุงยา หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิ

การศึกษาทางเภสัชศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน หรือใช

คําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ซ่ึงทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปน

ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ท้ังนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแก

ตน เวนแตผูไดรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร 

 



มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ ท้ังนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือ

ยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขานั้นๆ จากสภาเภสัชกรรมหรือที่สภาเภสัชกรรม

รับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๓๑  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนใน

วิชาชีพเภสัชกรรม ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๓๒  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาเภสัชกรรม

และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

เมื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้น

ส้ินสุดลง 

ใหผูซ่ึงขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหา

วันนับแตวันที่ทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 

มาตรา ๓๓  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัช

กรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

 

มาตรา ๓๔  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพเภสัชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้นโดยทํา

เรื่องยื่นตอสภาเภสัชกรรม 

กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมวาประพฤติผิด

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม โดยแจงเร่ืองตอสภาเภสัชกรรม 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพน

หนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ



เภสัชกรรมดังกลาว และรู ตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ มีการประพฤติผิด

จรรยาบรรณนั้น 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนหรือแจงไวแลวน้ันไมเปนเหตุให

ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๓๕  เมื่อสภาเภสัชกรรมไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 

๓๔ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการ

จรรยาบรรณโดยไมชักชา 

 

มาตรา ๓๖  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ (๒) ใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

จากสมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมี

อํานาจหนาที่สืบสวนหาขอเท็จจริงในเร่ืองท่ีไดรับตามมาตรา ๓๕ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็น

เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 

 

มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา 

(๒)  ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือ

ขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓)  ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ

นั้นไมมีมูล 



มาตรา ๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ (๒) ใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนจาก

สมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีอํานาจ

หนาที่สอบสวนสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้งความเห็นตอ

คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 

 

มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและ ของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและ อนุกรรมการ

สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและมี

หนังสือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ดังกลาว 

 

มาตรา ๔๐  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหา หรือขอ

กลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเร่ืองที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอย

กวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาให

คณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ

สอบสวนจะขยายให 

 

มาตรา ๔๑  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลวใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

 



มาตรา ๔๒  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว

โดยไมชักชา 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัย

ชี้ขาดก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑)  ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

(๒)  วากลาวตักเตือน 

(๓)  ภาคทัณฑ 

(๔)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 

(๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหทําเปน

คําสั่งสภาเภสัชกรรมพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 

 

มาตรา ๔๓  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภาเภสัชกรรมตามมาตรา ๔๒ ไปยังผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบโดยไมชักชา และใหบันทึกขอความตามคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผู

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดวย 

 

มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งอยูใน

ระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดง

ดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนับแตวันที่ทราบคําส่ังสภา

เภสัชกรรมที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 



มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใด

กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให

คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 

มาตรา ๔๖  ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ

ใบอนุญาตอีกไดเม่ือพนสองปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณา

คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูน้ันจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเม่ือส้ิน

ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออก

ใบอนุญาตเปนคร้ังที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 

ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

การประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับประสงคจะ

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี ้

 

หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่

   

 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผู

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูที่มีเหตุผลสมควรเชื่อวาเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระหวาง

เวลาที่ทําการอยูหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาทําการอยูเพื่อตรวจใบอนุญาต คนหรือยึดเอกสารหลักฐาน

หรือส่ิงของที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 

 



มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

มาตรา ๕๓  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่เรียกหรือแจง

ใหสงตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๕๔  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแลวในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมตาม

พระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕๕  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผน

ปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาตนั้น

ยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕๖  ในระยะเร่ิมแรกที่ยังมิไดเลือกต้ังสมาชิกสภาเภสัชกรรมเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนนายสภาเภสัชกรรมและผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง

ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) เปนกรรมการ การแตงต้ังดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) ทําหนาที่

เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแตงต้ังผูดํารง

ตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเภสัชกรรมเปนกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) ใหกระทําให

แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๕๗  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายวาดวย



การควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพเภสัชกรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม แตท้ังนี้

ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๕๘  ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาทหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบ

โรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพเภสัชกรรม 

ซ่ึงไดกระทํากอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรมตาม

พระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาทหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการ

ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรค

ศิลปะกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี



อัตราคาธรรมเนียมวชิาชพีเภสัชกรรม 

   

 

(๑)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน 

       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 

 


