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ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฐ) และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ออกข้อ บังคั บว่ าด้ว ยวิ ท ยาลัย คุ้มครองผู้บ ริโ ภคด้ านยาและสุข ภาพ สภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ บรรดาข้ อบั งคั บและระเบี ย บอื่ น ใดที่ กํา หนดหรือ ในส่ ว นที่มี ไว้ แ ล้ ว ในข้ อบั งคั บ นี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ” หมายถึง การปกป้องสิท ธิ การคุ้มครองสิท ธิ
การสร้ างเสริ มศักยภาพ เพื่อให้ ผู้บริโ ภคได้รั บความปลอดภัย และความเป็น ธรรมจากการบริ โภคยา
ผลิต ภัณ ฑ์สุ ขภาพ และบริก ารสุข ภาพ ทั้ง นี้โ ดยใช้อ งค์ ความรู้ แ ละทั กษะในการบริห ารจั ด การทาง
เภสัชศาสตร์บูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาอื่น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
“วิท ยาลัย ” หมายถึง วิท ยาลัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
สภาเภสัชกรรม
“คณะผู้บริหารวิท ยาลัย ” หมายถึง คณะผู้บ ริห ารวิท ยาลัย การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นยา
และสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
สภาเภสัชกรรม
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ และหน้าที่
ข้อ ๕ ให้ มี วิ ท ยาลั ย ขึ้ น ในสภาเภสั ช กรรม มี ชื่ อ ว่ า วิ ท ยาลั ย การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า วคบท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The College of
Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand ชื่อย่อว่า CPHCP.
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ให้มีเครื่องหมายประจําวิทยาลัย ซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น
ให้มีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก ซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น
ข้อ ๖ วิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม
ตามที่ บั ญ ญั ติไ ว้ ในมาตรา ๘ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ วิช าชีพ เภสั ชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้ งนี้ ใ นส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ข้อ ๗ ให้วิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนิน การจัด การศึกษา การฝึกทักษะ และการสอบเพื่อเป็น ผู้มีค วามรู้ค วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
(๒) ดําเนิน การให้ มีสถาบั นสมทบ และสถานที่ฝึกทัก ษะที่ได้ มาตรฐาน และมีการพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
(๓) กํ า หนดและควบคุ ม มาตรฐานทางวิ ช าการและจรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ
เภสัชกรรมของสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในประเทศไทย
(๔) ส่ง เสริ ม สมาชิก ให้ ดํ า เนิ น การวิ จั ย และเผยแพร่ ค วามรู้ ท างด้ า นการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านยาและสุขภาพสู่สังคม
(๕) จัดให้มีการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง วารสารวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ และกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ สําหรับสมาชิก
(๖) เป็น ศูน ย์กลางแลกเปลี่ย นความรู้ท างวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ตลอดจนกิจกรรมการพัฒ นาอื่น ๆ กับสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพ เภสัชกรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๘) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิก
กับสมาชิกสภาเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
(๙) จั ด หาทุ น และผลประโยชน์ อื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย
โดยเฉพาะการศึกษาและวิจัยในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและสุ ข ภาพอั น จะเป็ น ประโยชน์
แก่ประชาชนและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(๑๑) ออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนินการในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
(๑๒) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิท ยาลัย ต่อสภาเภสัชกรรม รายไตรมาส และประจํา ปี
หรือตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนดให้รายงาน
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หมวด ๒
สมาชิก
ข้อ ๘ วิทยาลัยมีสมาชิกได้ ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่ง
(ก) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
(ข) เป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยที่คณะกรรมการรับรองตามหมวด ๕
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารวิทยาลัย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อการคุ้มครองบริโภค และสามารถ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะผู้บริหารวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๙ สมาชิ ก สามั ญ ของวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ใ ช้ อ ภิ ไ ธย ว.ภ. (คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยา
และสุขภาพ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Board of the College of Pharmaceutical and Health
Consumer Protection of Thailand ชื่อย่อว่า B.PHCP
สมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธย ส.คบท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Fellow of
the College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand
ชื่อย่อว่า F. PHCP
ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยมีสิทธิใช้เครื่องหมายของวิทยาลัย
และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของวิทยาลัย
หมวด ๓
คณะผู้บริหารวิทยาลัยและโครงสร้างของวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย
นายกสภาเภสัชกรรมเป็นประธาน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าหกคนและไม่เกินแปดคน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินสี่คน โดยมีผู้อํานวยการ
วิท ยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อํานวยการวิท ยาลัย ที่ได้รับมอบหมายเป็น กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
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ให้คณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒ นาวิท ยาลัย และทํา
หน้าที่กํากับ ประเมินการทํางานของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะผู้บริหารวิทยาลัยประกอบด้วย
(๑) ผู้อํานวยการวิทยาลัย
(๒) รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ไม่เกินสามคน
ให้ค ณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ ผู้ซึ่งสมัครเป็น ผู้อํานวยการวิทยาลัย และได้รับเลือกตั้ง
ด้วยคะแนนสูงสุดโดยสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์เพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัย ให้แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการตามข้อเสนอของผู้อํานวยการ
วิทยาลัย
เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิท ยาลัย พ้นจากหน้าที่ให้ร องผู้อํานวยการวิท ยาลัย พ้นจาก
ตําแหน่งด้วย
ข้อ ๑๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี แต่จะดํารงตําแหน่งเกิน
สองคราวติดต่อกันไม่ได้
ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งผู้อํานวยการวิทยาลัยขึ้นใหม่
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้บริหารวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นสมาชิกสามัญ
(๔) พ้นจากสมาชิกภาพสภาเภสัชกรรม
(๕) คณะกรรมการมีมติ ให้ออก โดยให้ถื อคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ
ข้อ ๑๕ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริ ห ารและดํ า เนิ น กิ จ การของวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตามอํ า นาจหน้ า ที่
ของวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งผู้อํานวยการวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ค่าขึ้น ทะเบียน ค่าบํารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ของวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ภายในอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
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(๗) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัย
(๘) เสนอระเบียบที่ออกโดยวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้ระเบียบ
ข้อ ๑๖ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยจัดให้มีโครงสร้างที่ทําหน้าที่ด้านบริหาร วิชาการ บริการ
ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่และจํานวนตําแหน่งขึ้นกับภาระงาน โดยอนุมัติของคณะกรรมการอํานวยการ
หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๑๗ วิทยาลัยมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากสภาเภสัชกรรม
(๒) ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบํารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่วิทยาลัย
(๔) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) รายได้อื่น ๆ
ข้อ ๑๘ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเสนองบประมาณประจําปี และแสดงบัญชีงบดุลประจําปี
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกรับรอง และนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ ๑๙ ให้ ผู้อํ านวยการเป็น ผู้รั บผิ ด ชอบการเงิน และการอนุ มัติ การจ่ ายเงิ น ตามระเบี ย บ
ของวิทยาลัย
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ ในวาระแรก ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิท ยาลัย และให้ผู้อํานวยการวิท ยาลัย เสนอชื่อรองผู้อํานวยการหนึ่งคน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทําหน้าที่เป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัยชั่วคราว และมีอํานาจหน้าที่
ตามข้ อ ๑๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๘ และข้ อ ๑๙ หมวด ๔ โดยอนุ โ ลมจนกว่ า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ คณะผู้บริหารวิทยาลัยชั่วคราว มีหน้าที่ดําเนินการให้วิทยาลัยสามารถจัดการศึกษา
เปิดรับผู้เข้าศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อขอรับอนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิช าชี พ เภสั ชกรรม สาขาการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ านยาและสุ ข ภาพ ได้ ภายในเวลา ๑ ปี นับ แต่
วันประกาศแต่งตั้งตามข้อ ๒๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๒ ให้ค ณะผู้บริหารวิทยาลัย ชั่วคราว ดําเนิน การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับหนังสือ
อนุ มั ติ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม สาขาการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านยาและสุขภาพต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเป็น สมาชิกก่อตั้งวิท ยาลัย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วั น ที่ ข้อ บัง คับ นี้ป ระกาศใช้ ทั้ง นี้ต ามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ค ณะกรรมการประกาศกํา หนด
และให้จัดทําระบบทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๒๓ ให้สมาชิกก่อตั้งวิทยาลัย เป็นสมาชิกสามัญของวิท ยาลัย นับแต่วัน ที่คณะกรรมการ
มีมติอนุมัติ
ข้อ ๒๔ ในการเลือกตั้งผู้อํานวยการวิทยาลัยในวาระแรกนั้น ให้เริ่มดําเนินการได้เมื่อมีสมาชิก
สามัญของวิทยาลัยไม่ต่ํากว่าห้าคน หรือไม่เกินหกปีนับแต่วันที่แต่งตั้งผู้อํานวยการวิทยาลัยตามข้อ ๒๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ธิดา นิงสานนท์
นายกสภาเภสัชกรรม

