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เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เภสั ช กรรมพ.ศ.
๒๕๓๗”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบั งคับอื่นในสวนที่มีบั ญญัติไวแ ลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพเภสัชกรรม”

หมายความวา วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา
การผลิตยา การประดิษฐยา การเลือกสรรยา การวิเคราะหยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา
การปรุงและจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายวาดวยยา
“ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ”

หมายความว า บุ ค คลซึ่ ง ได ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
“ใบอนุญาต”

หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภา

เภสัชกรรม
“สมาชิก”

หมายความวา สมาชิกสภาเภสัชกรรม

“กรรมการ”

หมายความวา กรรมการสภาเภสัชกรรม

“คณะกรรมการ”

หมายความวา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ”

หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม

พระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ”
“รัฐมนตรี”

หมายความวา เลขาธิการสภาเภสัชกรรม
หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันสาขาเภสัชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ใหหมายความถึงการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
สภาเภสัชกรรม

มาตรา ๗ ใหมีสภาเภสัชกรรม มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหสภาเภสัชกรรมเปนนิติบุคคล

มาตรา ๘ สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๓) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก
(๔) ควบคุ ม ความประพฤติ ข องผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมให ถู ก ต อ งตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม

(๕) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
(๖) ให คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ข อ เสนอแนะต อ รั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ การเภสั ช กรรมและการ
สาธารณสุข
(๗) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
มาตรา ๙ สภาเภสัชกรรมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
เภสัชกรรมของสภาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก
(๔) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของ
วิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม
(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๔)
(๖) ออกหนั ง สื อ อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บัต รแสดงความรู ค วามชํ า นาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม
(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
หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
สมาชิก

มาตรา ๑๒ ผูสมัครเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีความรูในวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา
เภสัชศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
(๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให
จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาเภสัชกรรม

มาตรา ๑๓ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้

(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ หรือขอ
หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการนั้น
(๒) แสดงความเห็ น เป น หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ กิ จ การของสภาเภสั ช กรรมส ง ไปยั ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาเภสัชกรรม คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการ
พิจารณาใหผูเสนอทราบโดยไมชักชา
(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) หรือ (๕)
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๒ (๓) หรือ (๔)

หมวด ๓
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบดวย

(๑) กรรมการโดยตํ าแหน ง ไดแ ก ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข นายกเภสัช กรรม
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณบดีคณะเภสัชศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้นตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนหาคน
(๒) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งโดยเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน จาก
กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ
(๓) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑)
และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได
ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวัน นับจากวันเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่
หนึ่งและอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนายกสภาเภสัชกรรมเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ
ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอื่นได
ตามความจําเปน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหนายกสภาเภสัชกรรมมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ใหนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเภสัช
กรรมคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง

เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาเภสัชกรรมพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ
ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย

มาตรา ๑๘ การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแตงตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา
๑๖ การเลือกกรรมการเพื่อ ดํารงตําแหน งต างๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลื อกหรือการเลือ กตั้ ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม

มาตรา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
ความใน (๑) มิใหนํามาใชบังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๒๐ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราวติดตอกันไมได
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม
มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไดรับ
เลือกตั้ง หรือไดรับเลือก พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙
(๓) ลาออก

มาตรา ๒๒ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) วางลงไม
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการตามวรรคหนึ่ ง วา งลงรวมกั น เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง
ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมี
การเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได
ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาเภสัชกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา
๘
(๒) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณ คณะอนุ ก รรมการสอบสวน และ
คณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของ
สภาเภสัชกรรม
(๓) กําหนดงบประมาณของสภาเภสัชกรรม
(๔) ออกขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย
(ก) การเปนสมาชิก
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๕)
(ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้

(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งที่ปรึกษา
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖
(ช) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง
(ซ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๓๒
(ฌ) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตแบบและ
ประเภทใบอนุญาต
(ญ) การกําหนดหลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(ฎ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม
(ฏ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม
(ฐ) การจั ด ตั้ ง การดํ า เนิ น การ และการเลิ ก สถาบั น ที่ ทํ า การฝ ก อบรมเป น
ผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม
(ฑ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาที่ของสภาเภสัชกรรม
(ฒ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการ
กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(ณ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(ด) เรื่องอื่นๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสภาเภสัชกรรมหรืออยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาเภสัชกรรมตามกฎหมายอื่น
ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๒๗ ข อ บั ง คั บ สภาเภสั ช กรรมเมื่ อ ได ป ระกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๒๔ นายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง อุปนายกสภา
เภสัชกรรมคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ที่ปรึกษาและผูดํารงตําแหนง
อื่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) นายกสภาเภสัชกรรม มีอํานาจหนาที่
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาเภสัชกรรมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามมติของคณะกรรมการ
(ข) เปนผูแทนสภาเภสัชกรรมในกิจการตางๆ
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
นายกสภาเภสัชกรรมอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทน
ตามที่เห็นสมควรได
(๒) อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสภาเภสัชกรรมในกิจการอัน
อยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเภสัชกรรมตามที่นายกสภาเภสัชกรรมมอบหมาย และเปนผูทําการ
แทนนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อนายกสภาเภสัชกรรมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๓) อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาเภสัชกรรมในกิจการอัน
อยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเภสัชกรรมตามที่นายกสภาเภสัชกรรมมอบหมายและเปนผูทําการ
แทนนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อทั้งนายกสภาเภสัชกรรมและอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่งไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาเภสัชกรรมทุกระดับ
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาเภสัชกรรม
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม และทะเบียนอื่นๆ ของสภาเภสัชกรรม
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาเภสัชกรรม

(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ
(๕) รองเลขาธิ ก าร เป น ผู ช ว ยเลขาธิ ก ารในกิ จ การอั น อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข อง
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๖) ประชาสั ม พั น ธ มี อํ า นาจหน าที่ ใ นการประชาสั ม พั น ธ แนะนํ า และเผยแพร
กิจการของสภาเภสัชกรรมแกประชาชนและองคกรอื่น
(๗) เหรั ญญิ ก มี อํานาจหน าที่ควบคุ ม ดู แ ล รั บผิ ดชอบการบัญ ชี การเงิ น และ
การงบประมาณของสภาเภสัชกรรม
(๘) ผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๙) ผู ดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๔
การดําเนินการของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให
พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม
การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม

มาตรา ๒๖ สภานายกพิเ ศษจะเขาฟงการประชุมและชี้ แจงแสดงความเห็ น ในที่
ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาเภสัชกรรมในเรื่องใดๆ ก็ได

มาตรา ๒๗ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง ต อไปนี้ ต อ งได รับ ความ
เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
(๑) การออกขอบังคับ
(๒) การกําหนดงบประมาณของสภาเภสัชกรรม
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔)
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒
วรรคสาม (๔) หรือ (๕)
ให นายกสภาเภสัช กรรมเสนอมติ ต ามวรรคหนึ่ ง ต อสภานายกพิ เ ศษโดยไม ชั ก ช า
สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติที่
นายกสภาเภสัชกรรมเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น
ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยังยั้ง ในการประชุมนั้น ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได

หมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทําการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดย
มิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กระทําตอตนเอง
(๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน
ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาเภสัชศาสตรของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการให
จั ด ตั้ ง สถาบั น ทางการแพทย ข องรั ฐ หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ทางการแพทย อื่ น ที่
คณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๓) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่
ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๔) การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ
หรื อ ผู ส อนในสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ซึ่ ง มี ใ บอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมของ
ตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวา
เภสัชกร เภสัชกรหญิง แพทยปรุงยา นักปรุงยา หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิ
การศึกษาทางเภสัชศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน หรือใช
คําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ซึ่งทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปน
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแก
ตน เวนแตผูไดรบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร

มาตรา ๓๐ ห ามมิ ให ผู ใดใชคํ าหรือ ขอ ความที่ แ สดงให ผูอื่ น เข าใจวา ตนเป นผู มี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือ
ยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขานั้นๆ จากสภาเภสัชกรรมหรือที่สภาเภสัชกรรม
รับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเภสัชกรรม

มาตรา ๓๑ การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นใน
วิชาชีพเภสัชกรรม ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเภสัชกรรม

มาตรา ๓๒ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาเภสัชกรรม
และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม
เมื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้น
สิ้นสุดลง
ใหผูซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ทราบการขาดจากสมาชิกภาพ
มาตรา ๓๓ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัช
กรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม

มาตรา ๓๔ บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพเภสัชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้นโดยทํา
เรื่องยื่นตอสภาเภสัชกรรม
กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมวาประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม โดยแจงเรื่องตอสภาเภสัชกรรม
สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพน
หนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

เภสั ช กรรมดั ง กล า ว และรู ตั ว ผู ป ระพฤติ ผิ ด ทั้ ง นี้ ไม เ กิ น สามป นั บ แต วั น ที่ มี ก ารประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณนั้น
การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นหรือแจงไวแลวนั้นไมเปนเหตุให
ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๕ เมื่อสภาเภสัชกรรมไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา
๓๔ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการ
จรรยาบรรณโดยไมชักชา

มาตรา ๓๖ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ (๒) ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
จากสมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุก รรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมี
อํานาจหนาที่สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๕ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็น
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได

มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา
(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือ
ขอกลาวโทษนั้นมีมูล
(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
นั้นไมมีมูล

มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ (๒) ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจาก
สมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีอํานาจ
หน า ที่ ส อบสวนสรุ ป ผลการสอบสวนและเสนอสํ า นวนการสอบสวน พร อ มทั้ ง ความเห็ น ต อ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะก็ได

มาตรา ๓๙ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณและ ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและ อนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและมี
หนังสือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว

มาตรา ๔๐ ให ป ระธานอนุ ก รรมการสอบสวนมี ห นั งสื อ แจ ง ข อ กล า วหา หรื อ ข อ
กลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน
ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาให
คณะอนุกรรมการสอบสวน
คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให

มาตรา ๔๑ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอ
สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๔๒ เมื่ อ คณะกรรมการได รั บ สํ า นวนการสอบสวนและความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว
โดยไมชักชา
คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัย
ชี้ขาดก็ได
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(๒) วากลาวตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหทําเปน
คําสั่งสภาเภสัชกรรมพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

มาตรา ๔๓ ให เ ลขาธิ ก ารแจ ง คํ า สั่ ง สภาเภสั ช กรรมตามมาตรา ๔๒ ไปยั ง ผู ถู ก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบโดยไมชักชา และใหบันทึกขอความตามคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดวย

มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งอยูใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดง
ดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนับแตวันที่ทราบคําสั่งสภา
เภสัชกรรมที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

มาตรา ๔๕ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใด
กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา ๔๖ ผูประกอบวิช าชีพเภสัชกรรมซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตอาจขอรั บ
ใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณา
คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อสิ้น
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออก
ใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับประสงคจะ
ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ให ดํ า เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูที่มีเหตุผลสมควรเชื่อวาเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระหวาง
เวลาที่ทําการอยูหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาทําการอยูเพื่อตรวจใบอนุญาต คนหรือยึดเอกสารหลักฐาน
หรือสิ่งของที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาที่ 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 ผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๓๒ วรรคสาม หรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๕๓ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่เรียกหรือแจง
ใหสงตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๔ ผู ใ ดไดขึ้น ทะเบี ยนและรั บใบอนุ ญ าตเป น ผู ประกอบโรคศิ ล ปะแผน
ปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาด วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแล วในวัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ให ถื อ ว า ผู นั้ น เป น สมาชิ ก สภาเภสั ช กรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๕ ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผน
ปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาตนั้น
ยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๕๖ ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสภาเภสัชกรรมเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนนายสภาเภสัชกรรมและผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) เปนกรรมการ การแตงตั้งดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) ทําหนาที่
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเภสัชกรรมเปนกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) ใหกระทําให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๕๗ ในระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด อ อกกฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ เพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้
ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๕๘ ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาทหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม
ซึ่งไดกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะเป น การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ เภสั ช กรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาทหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพเภสัชกรรม

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท

(๒) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(๓) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
(๔) คาใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

