ข้ อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การสอบความรู้ เพื่อขอขึน้ ทะเบียนและรั บใบอนุญาตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฑ) และด้ วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมออก
ข้ อบังคับว่าด้ วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้ให้ ชื่อว่า ข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้ วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๔๖
ข้ อ ๒ บรรดาข้ อบังคับและระเบียบอื่นใดที่กาหนดหรื อในส่วนที่มีไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อซึง่ ขัด
หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“ใบอนุญาต”
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”

หมายความว่า ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราช
บัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
“คณะอนุกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชา
ชีพเภสัชกรรม
“การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ"หมายความว่า การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพตามคูม่ ือที่สภา

“ผู้รับบริ การ”
"การสอบความรู้ "

เภสัชกรรมกาหนด
หมายความว่า ประชาชนที่ได้ รับบริการทางเภสัชกรรมจากผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หมายความว่า การสอบที่จดั ขึ ้นโดยคณะอนุกรรมการสอบ
กาหนด

หมวด ๒
ความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้ อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้ องมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ
และเจตคติที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี ้
(๑) มีความรู้ในกระบวนการผลิตและประกันคุณภาพยา
(๒) ประเมินปั ญหาสุขภาพและความต้ องการยาของชุมชน คัดเลือก จัดซื ้อ จัดหายา/
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคณ
ุ ภาพมาเพื่อให้ บริการแก่ผ้ รู ับบริ การอย่างเหมาะสม
(๓) เตรี ยมผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้ องการของผู้รับบริการแต่ละ
ราย
(๔) ประเมินสุขภาพเบื ้องต้ นเพื่อให้ คาแนะนาที่เหมาะสมในการปฎิบตั ิตวั แก่ผ้ รู ับ
บริ การ รวมทังการส่
้
งต่อในกรณีที่จาเป็ น
(๕) กาหนดแผนการใช้ ยาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละรายและดูแลการใช้ ยาให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้ นการส่งเสริมความร่วมมือของผู้รับบริการ
(๖) ติดตาม ป้องกัน แก้ ไขปั ญหาการใช้ ยาหรื อจากผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของผู้รับบริ การ
และชุมชนพร้ อมแจ้ งแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องอย่างเป็ นระบบ
(๗) ให้ ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ แก่ผ้ รู ับบริการชุมชนและบุคลากรทาง
สาธารณสุขอย่างถูกต้ อง ทันสมัยและเชื่อถือได้
(๘) มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๙) มีความรู้ และความสามารถอื่น ๆ
ความรู้และความสามารถที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพพึงมีตาม (๙) นัน้ ให้ เป็ นไปตามที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกาหนด

๒

หมวด ๓
การสอบและการจัดสอบความรู้
ข้ อ ๕ ผู้ที่จะยื่นขอเข้ าสอบความรู้ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในประเทศที่สภาเภสัชกรรมรับรองหรื อ
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จากต่างประเทศ จะต้ องเป็ น
ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง และได้ ดาเนินการหรื อฝึ กปฏิบตั คิ รบถ้ วนตามที่
สภาเภสัชกรรมกาหนดแล้ ว
ข้ อ ๖ ผู้ที่จะยื่นขอเข้ าสอบความรู้ จะต้ องยื่นความจานงเพื่อขอสมัครสอบตามแบบพร้ อม
หลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศสภาเภสัชกรรม
ข้ อ ๗ ผู้สมัครสอบจะต้ องสอบความรู้และฝึ กปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
(๑) การสอบความรู้ข้อเขียน
(๒) การสอบทักษะทางวิชาชีพ
(๓) การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมของการสอบความรู้และการฝึ กปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กาหนด
ข้ อ ๘ ให้ มีการจัดสอบความรู้ ในส่วนการสอบความรู้ข้ อเขียนและการสอบทักษะทางวิชาชีพ มี
อย่า งน้ อ ยปี ละ ๒ ครั ง้ ในกรณี ที่มี ความจ าเป็ นในการจัดสอบความรู้ ต่างไปจากที่ กาหนด ให้ เ สนอ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้ ความเห็นชอบก่อนและประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ข้ อ ๙ ในการสอบความรู้ให้ ดาเนินการจัดสอบให้ มีระยะเวลาและวิธีการสอบแล้ วแต่กรณี โดย
ให้ สอดคล้ องกับความรู้ความสามารถตามข้ อ ๔ ในกรณีที่มีความจาเป็ น คณะอนุกรรมการสอบอาจปรับ
ระยะเวลาและวิธีการสอบได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ข้ อ ๑๐ ข้ อกาหนดของเนื ้อหา รูปแบบและลักษณะของข้ อสอบ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ
เกี่ยวกับการออกข้ อสอบ ให้ เป็ นไปตามที่คณะอนุกรรมการสอบประกาศกาหนด
ข้ อ ๑๑ การปฏิบตั ใิ นการเข้ าสอบ ข้ อพึงปฏิบตั แิ ละข้ อห้ ามในระหว่างการสอบ ให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดในระเบียบสภาเภสัชกรรม
ข้ อ ๑๒ การประเมินผลการสอบ

๓

ในการสอบความรู้ข้อเขียน ผู้สอบจะต้ องได้ คะแนนเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ ๖๐ ขึ ้นไปและ
การสอบทักษะทางวิชาชีพได้ คะแนนเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ ๘๐ ขึ ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการสอบ
ความรู้นนๆ
ั ้ ในกรณีที่มีความจาเป็ น คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอาจกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการ
สอบผ่านความรู้นนั ้ ๆ ได้
ผู้สอบที่สามารถสอบผ่านความรู้ ในส่วนต่าง ๆ แต่ไม่ครบตามที่กาหนด สามารถเก็บผลการสอบ
ข้ อเขียนหรื อการสอบทักษะทางวิชาชีพที่สอบผ่านไว้ ได้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลตามวรรคแรกได้
แต่ให้ เก็บผลการสอบความรู้นนๆได้
ั ้ ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วนั ที่ประกาศผลสอบความรู้ดงั กล่าว
ข้ อ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ วเสร็จให้ นาผลการสอบเสนอ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณา และออกประกาศผลการสอบความรู้ พร้ อมแจ้ งผลการสอบแก่
ผู้สอบ
หมวด ๔
การฝึ กปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
ข้ อ ๑๔ ผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากจะต้ องผ่านการสอบความรู้
ตามข้ อบังคับนี ้แล้ ว จะต้ องผ่านการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพมาไม่น้อยกว่าจานวนชัว่ โมงที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกาหนด เว้ นแต่เภสัชศาสตรบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ซึ่งผ่าน
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพตามหลักสูตร สามารถนาหลักฐานการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพตามหลักสูตรมา
แสดงเพื่อขอยกเว้ นการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพตามวรรคแรกได้ ทังนี
้ ้ให้ คณะอนุกรรมการสอบฯพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้ อ ๑๕ การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพตามข้ อ ๑๔ นัน้ ให้ มีข้อกาหนดในการฝึ กปฏิบตั งิ านสอดคล้ อง
กับความรู้ความสามารถตามข้ อ ๔
ข้ อ ๑๖ แหล่ ง ฝึ กปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ตามข้ อบัง คั บ นี ้ จะต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุก รรมการสอบให้ เ ป็ นสถานที่ ฝึ กปฏิ บัติง านวิ ช าชี พ ได้ โดยผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานแหล่ ง ฝึ ก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด
คณะอนุกรรมการสอบสามารถเสนอปรับปรุงหรื อกาหนดเกณฑ์ตา่ งๆเพิ่มเติมได้ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ข้ อ๑๗ ผู้ที่จะขอฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพจะต้ องลงทะเบียนฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพต่อสภาเภสัชกรรม
และชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด โดยเสนอแผนการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพต่อคณะอนุกรรมการสอบ

๔

ล่วงหน้ าก่อนการฝึ กไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เพื่อขอความเห็นชอบ โดยการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพอาจกระทา
ได้ ทงในช่
ั ้ วงก่อนหรื อหลังการสอบความรู้ผา่ น
ข้ อ ๑๘ ให้ คณะอนุกรรมการสอบ ทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพของผู้รับการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพแต่ละรายโดยทาการประเมิน ๓ ด้ าน คือ
(๑) ประเมินพฤติกรรมและการปฏิบตั ิตน
(๒) ประเมินทักษะในกิจกรรม
(๓) ประเมินการนาเสนอผลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพหรื อประเมินจากรายงาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตัดสินผลการประเมินเป็ น “ผ่าน” หรื อ “ไม่ผา่ น” กรณีที่
การประเมินผลไม่ผา่ น คณะอนุกรรมการสอบอาจกาหนดให้ ทาการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเพิ่มเติมหรื อทา
การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพใหม่ก็ได้
รายละเอียดในการจัดการฝึ กปฏิบตั งิ านและการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามที่
คณะอนุกรรมการสอบกาหนดตามหลักเกณฑ์การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
ข้ อ ๑๙ ผู้ที่ ส อบความรู้ ผ่ า นตามข้ อ ๑๓ และผ่า นการฝึ กปฏิ บัติง านวิ ช าชี พ ครบถ้ ว นตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในหมวด ๔ และได้ สมัครเป็ นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมตามข้ อบังคับที่กาหนด
แล้ ว มี สิทธิ์ ที่จะยื่นชื่อต่อสภาเภสัชกรรม เพื่อ ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่อไป
หมวด ๕
การบริหารการสอบ
ข้ อ ๒๐ ในการดาเนินการตามข้ อบังคับนี ้ ให้ มีคณะอนุกรรมการสอบซึง่ แต่งตังโดย
้
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบด้ วย กรรมการสภาเภสัชกรรม ๑ คน เป็ นประธานอนุกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและจากสมาคมวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็ น
คณะอนุกรรมการ
ให้ คณะอนุกรรมการสอบเลือกอนุกรรมการ ๑ คน เป็ นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ให้ อนุกรรมการมีวาระตามวาระของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ข้ อ ๒๑ คณะอนุกรรมการสอบ มีอานาจและหน้ าที่ ดังนี ้
(๑) จัดการสอบความรู้และดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการสอบความรู้
(๒) จัดให้ มีการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพและดาเนินการอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั วิ ิชาชีพ
(๓) เสนอชื่อผู้ผา่ นการสอบความรู้และผ่านการฝึ กปฏิบตั วิ ิชาชีพต่อสภาเภสัชกรรมเพื่อ
๕

อนุมตั ใิ ห้ ออกใบอนุญาต
(๔) เสนอแผนงาน งบประมาณรายได้ และรายจ่าย ตลอดจนรายงานผลการดาเนิน
งานต่อสภาเภสัชกรรม
(๕) เสนอระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้ องต่อสภาเภสัชกรรม
(๖) แต่งตังคณะท
้
างานหรื อมอบหมายให้ บคุ คลปฏิบตั หิ น้ าที่และดาเนินการอื่นๆ ตาม
หน้ าที่ของคณะอนุกรรมการสอบหรื อตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย
(๗) หน้ าที่อื่นๆที่กรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย
ข้ อ ๒๒ สภาเภสัชกรรมอาจจัดตังหน่
้ วยสอบความรู้ ภายใต้ การดาเนินงานของสภาเภสัชกรรม
เพื่อรับผิดชอบดาเนินการตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๒๓ การจัดสอบความรู้ สภาเภสัชกรรมอาจประกาศให้ สถาบันการศึกษาใดเป็ นสนามสอบ
ในส่วนภูมิภาคได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้สถาบันการศึกษาดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สภา
เภสัชกรรมประกาศกาหนด
หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๔ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึง่ ได้ เข้ าศึกษาก่อนปี
การศึกษา ๒๕๔๒ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องสอบความรู้ตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๒๕ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสอบความรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่สาเร็ จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๕๐ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการสภาเภสัช
กรรมกาหนด
ข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(นางธิดา นิงสานนท์)
นายกสภาเภสัชกรรม

๖

