
 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
ว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ   
เพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการในร้านยา  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๓  วรรคหน่ึง  (๔)  (ค)  และ  (ด)  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  
จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมในร้านยา  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในร้านยา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้   
คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยา 
ผู้อํานวยการสํานักงาน  หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองคุณภาพร้านยา 
การรับรอง  หมายถึง  การรับรองคุณภาพร้านยาว่ามีการจัดการและจัดบริการทางเภสัชกรรม

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สํานักงาน  หมายถึง  สํานักงานรับรองคุณภาพร้านยา   
ป้ายสัญลักษณ์  หมายถึง  ป้ายสัญลักษณ์แสดง  ร้านยาคุณภาพ  สภาเภสัชกรรม 
ร้านยา  หมายถึง  ร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตขายยา  ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
ร้านยาคุณภาพ  หมายถึง  ร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมตามมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  ตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
ชื่อสํานักงาน  วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  และการบริหารสํานักงาน 

 

 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานข้ึนในสภาเภสัชกรรม  มีชื่อว่า  สํานักงานรับรองคุณภาพร้านยา   
มีชื่อย่อว่า  สรร.  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  The  Office  of  Pharmacy  Accreditation  (Thailand)   
ชื่อย่อว่า  P.A. 

ให้มีเคร่ืองหมายประจําสํานักงาน  ซึ่งคณะผู้บริหารสํานักงานเป็นผู้กําหนดขึ้น 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

ข้อ ๖ สํานักงานแห่งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นองค์กรที่จะประสานและดําเนินการเก่ียวกับ
การรับรองคุณภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการจ่ายยา  การขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  
รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานและดําเนินการในการเย่ียมประเมินและการรับรองคุณภาพร้านยา  รวมถึง 

การพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา 
(๒) ดําเนินการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินรับรองคุณภาพร้านยา  
และรวมถึงการพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา 

(๓) สรุปผลการเยี่ยมประเมิน  และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณารับรอง 
(๔) พัฒนารูปแบบการประเมินรับรอง  ให้เหมาะสมเป็นระยะ ๆ   
(๕) ออกหนังสือเกียรติบัตรรับรองคุณภาพร้านยา  ให้แก่ร้านยาที่ผ่านการรับรอง  และรวมถึง

หนังสือรับรองการพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา 
(๖) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  รวมถึงการให้คําปรึกษาเก่ียวกับการรับรองคุณภาพร้านยา   

และการพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเภสัชกรรมในร้านยา 
(๗) การจัดประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การปฏิบัติทางเภสัชกรรมที่ดีในร้านยา 
(๘) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการรับรองคุณภาพร้านยา  และการรับรอง 

การพัฒนาสมรรถนะหรือความพร้อมของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  และออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม 

(๙) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของสํานักงาน 
(๑๐) กําหนดสมรรถนะ  พัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เย่ียมประเมิน  ของสํานักงานในการเป็นผู้ประเมิน

เพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา   
(๑๑) ออกระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์  อํานาจและหน้าที่ของสํานักงาน 
(๑๒) รายงานการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของสํานักงานต่อสภาเภสัชกรรมรายไตรมาส  และประจําปี  

หรือตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด  

หมวด  ๒ 
คณะผู้บริหารสํานักงาน 

 

 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการ   เสนอชื่ อ บุคคลที่ เหมาะสมเป็นผู้ อํ านวยการสํานักงาน   
ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นชอบ  หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นว่าเหมาะสม  
และแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการสํานักงาน  เพื่อดําเนินการบริหารสํานักงาน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของสํานักงาน  โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี  และสามารถได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งในวาระใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

ผู้ที่จะเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสํานักงาน  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และเคยมี
ประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองกระบวนการคุณภาพ  หรือการรับรองคุณภาพ 

ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน  จัดตั้งคณะผู้บริหารสํานักงานเพื่อรับผิดชอบงาน   
ฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายตรวจประเมิน  ฝ่ายพัฒนาผู้เย่ียมประเมิน  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมในร้านยา  ฝ่ายบัญชีและจัดหารายได้  และอื่น ๆ  อีก  ไม่เกินสามคน  และมีวาระการทํางาน
เท่ากับวาระของผู้อํานวยการสํานักงาน   

ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้บริหารสํานักงานพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัว  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม 
(๔) ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๕) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมากกว่า  ๒  ใน  ๓  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๑๑ ให้คณะผู้บริหารสํานักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
ข้อ ๑๒ สํานักงานสามารถกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานได้  เฉพาะกรณีที่สํานักงาน

สามารถจัดหารายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  โดยไม่ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากสภาเภสัชกรรม   
โดยให้เป็นไปตามระเบียบของสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน  หรือตามที่คณะกรรมการ 
สภาเภสัชกรรมเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยา 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้สภาเภสัชกรรมแต่งตั้ง  คณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยาขึ้น  เพื่อให้การรับรองร้านยา
ที่มีการจัดการและการบริการทางเภสัชกรรมและอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องได้ตามมาตรฐานที่กําหนด   

ข้อ ๑๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน  เสนอชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องกระบวนการคุณภาพ  และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  เพื่อให้
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เป็นประธานคณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยา
ในวาระต่อไป 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย   ผู้แทนจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม   
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน  (ประเทศไทย)   
ประธานชมรมเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  (ประเทศไทย)  ผู้แทนจากร้านยาคณะเภสัชศาสตร์  
จํานวนสามคน  และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพในร้านยา  หรือการรับรองคุณภาพร้านยาไม่เกินห้าคน  โดยให้คณะกรรมการโดยตําแหน่ง 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

หรือโดยเป็นผู้แทน  เป็นองค์คณะพิจารณาคัดเลือก  โดยมีจํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกินสิบสองคน  
และมีผู้อํานวยการสํานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้แทนจากสํานักงานที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

คณะกรรมการมีวาระคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้   
ข้อ ๑๖ การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๑๐  โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา 

 

 

ข้อ ๑๗ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  เป็นแนวทางการให้บริการ 
ทางเภสัชกรรมที่ดี  ที่จะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจในการเข้ารับบริการที่ร้านยาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม  ว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยจากการใช้ยาได้รับยาอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม  และได้รับข้อมูล
เก่ียวกับเร่ืองยาที่เพียงพอ  การให้บริการเภสัชกรรมที่ดีจะมีองค์ประกอบใน  ๕  ประเด็น  คือ 

(๑) ด้านสถานที่  อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนบริการ  ซึ่งจะกําหนดเก่ียวกับลักษณะสถานที่ 
ที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือและสิ่งสนับสนุนการบริการที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ 
ในการช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวมถึงป้ายแสดงต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องและจําเป็นเพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้บริการเร่ืองยาและของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(๒) ด้านการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ  ซึ่งจะกําหนดเก่ียวกับระบบงานที่เก่ียวข้องกับ 
การให้บริการที่ดี  ทั้งการบริหารบุคคล  การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์  โดยเฉพาะเร่ืองระบบ 
การบริหารความเสี่ยง  และเอกสารด้านคุณภาพต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการบริการที่ดี   

(๓) ด้านการบริการเภสัชกรรมที่ดี  ซึ่งจะกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการที่จะทําให้การประกอบวิชาชีพที่ดี
เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  มีมาตรฐานที่ดี  และเป็นหลักประกันให้กับผู้มารับบริการได้ 

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ซึ่งจะกําหนดถึง
การดําเนินการ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ  และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  
เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม   

(๕) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม  ซึ่งจะกําหนดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ร้านยาจะมีส่วนร่วม
ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสาธารณะ  ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  ในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพ  
หรือเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาตามวรรคหน่ึง  จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ไปตามสถานการณ์และการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในแต่ละช่วงเวลา  เพื่อให้เป็นมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมในการสร้างหลักประกันการบริการด้านยาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

ข้อ ๑๘ ให้สํานักงานรับรองคุณภาพร้านยา  รับผิดชอบในการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐานนี้  
รายละเอียดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  เม่ือมีการปรับปรุงแก้ไขให้เสนอ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และจึงออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม 

หมวด  ๕ 
ป้ายสัญลักษณ์  ร้านยาคุณภาพ  สภาเภสัชกรรม 

 

 

ข้อ ๑๙ ร้านยาที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการแล้วให้ออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม  
และมีสิทธิที่จะติดหรือแสดงป้ายสัญลักษณ์แสดง  ร้านยาคุณภาพ  สภาเภสัชกรรม  เพื่อให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๒๐ ป้ายสัญลักษณ์แสดง  ร้านยาคุณภาพ  สภาเภสัชกรรม  มีรูปลักษณะและความหมาย  ดังนี้   
 
 
 
 
  
  เป็นรูปมือ  ๒  มือ  ประคองจับเม็ดยาแคปซูล  ที่มีสัญลักษณ์  Rx  ทั้งหมดอยู่ภายในช่อง

ตัวอักษร  Q  และมีข้อความว่า  ร้านยาคุณภาพ  สภาเภสัชกรรม  ตามแนวขอบตัวอักษร  โดยแต่ละส่วน
มีความหมาย  ดังนี้   

  มือ  ๒  มือ   สื่อถึง  การปกป้องคุ้มครองในการส่งมอบยา 
  แคปซูลยามีอักษร  Rx   สื่อถึง  ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ตัวอักษรคิว  Q สื่อถึง  กระบวนการคุณภาพในการให้บริการ   
ข้อ ๒๑ ป้ายสัญลักษณ์ตามข้อ  ๒๐  เป็นเอกสิทธิของสภาเภสัชกรรม   
ข้อ ๒๒ การทําหรือการใช้ป้ายสัญลักษณ์  ในกิจการใด ๆ  จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากสํานักงานก่อน 
ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนทําหรือแสดงหรือติดป้ายสัญลักษณ์ตามข้อ  ๒๐  โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต  

ถือว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิของสภาเภสัชกรรม 

หมวด  ๖ 
การขอรับการรับรองและการรับรอง 

 

 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาใด  มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
เพื่อรับการประเมินรับรองคุณภาพร้านยา  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการของร้านยาดังกล่าว  ย่ืนแสดงความจํานงต่อสํานักงานตามแบบฟอร์มที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

ข้อ ๒๕ ร้านยาที่มีความพร้อมที่จะให้ไปประเมินรับรอง  จะต้องจัดทํารายละเอียดการดําเนินการ
ของร้านยาตามแบบฟอร์มที่สภาเภสัชกรรมกําหนด  ส่งพร้อมค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไปยังสํานักงาน  
และสํานักงานจะประสานเพื่อกําหนดวันไปเย่ียมประเมินรับรองต่อไป 

ข้อ ๒๖ ให้สํานักงานมีการจัดทําทะเบียนผู้เย่ียมประเมินคุณภาพร้านยา  และผู้ที่จะออกเย่ียม
ประเมินคุณภาพร้านยา  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานแล้ว 

ข้อ ๒๗ เม่ือผู้เย่ียมประเมินรับรองคุณภาพร้านยา  ได้ไปเยี่ยมประเมินร้านยาแล้ว  ให้จัดทํา
รายงานสรุปการเยี่ยมประเมินส่งให้สํานักงานโดยมิชักช้า  และให้สํานักงานรวบรวมและนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อการรับรองต่อไป 

ข้อ ๒๘ กรณีร้านยาที่ขอรับการรับรองแล้วไม่ผ่านการรับรอง  สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ  
และหากภายในหนึ่งปี  หลังจากสํานักงานแจ้งให้ทราบว่าไม่ผ่านการรับรอง  หากร้านยามีความพร้อม 
ที่จะให้ไปประเมินรับรองคร้ังใหม่  ให้จัดทํารายละเอียดและดําเนินการตามข้อ  ๒๕   

ข้อ ๒๙ ร้านยาที่ผ่านการรับรองแล้วให้ออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม  โดยการให้การ
รับรองคุณภาพร้านยาดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินสามปี  นับจากวันที่สภาเภสัชกรรมออกประกาศให้ทราบ  
หรืออื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ ร้านยาที่ผ่านการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพแล้ว  หากร้านยามีการย้ายสถานที่   
ร้านยามีการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือร้านยาที่ครบอายุการรับรองแล้ว  จะต้องมีการ
ประเมินใหม่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด  โดยระหว่าง 
การดําเนินการรับรองใหม่นี้  ร้านยายังสามารถติดหรือแสดงป้ายสัญลักษณ์ต่อไปได้  จนกว่าจะมีหนังสือ
จากสํานักงานแจ้งให้งดการติดหรือแสดงป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว 

ข้อ ๓๑ กรณีร้านยาสิ้นสถานภาพการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ  หรือหมดอายุการรับรอง
ร้านยาคุณภาพแล้วไม่ต่ออายุ  จะต้องส่งคืนป้ายสัญลักษณ์แก่สํานักงานโดยมิชักช้า 

หมวด  ๗ 
การเงิน 

 

 

ข้อ ๓๒ สํานักงานมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม 
(๔) การสนับสนุนจากสภาเภสัชกรรม 
ข้อ ๓๓ ให้ผู้บริหารสํานักงานจัดทํา  งบประมาณประจําปี  และแสดงบัญชีงบดุลประจําปี  

นําเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อทราบ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
   

 

 

ข้อ ๓๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน  รองผู้อํานวยการสํานักงาน  และเหรัญญิก  เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรักษาเงิน  และการอนุมัติการจ่ายเงินตามระเบียบของสํานักงาน 

ข้อ ๓๕ กรณีที่สํานักงานมีผลกําไรจากการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี   
ให้จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งให้แก่สภาเภสัชกรรมตามที่ผู้บริหารสํานักงานและนายกสภาเภสัชกรรมได้ตกลง
เห็นชอบร่วมกัน  แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของกําไรสุทธิ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 

ข้อ ๓๖ กรณีที่สํานักงาน  ยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้  จําเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากสภาเภสัชกรรม  
หากมีรายได้จากกิจการใดก็จะต้องเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม 

หมวด  ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๓๗ การดําเนินการใด ๆ  ที่เก่ียวกับการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  
การรับรองคุณภาพร้านยา  และการรับรองร้านยาคุณภาพ  ที่ได้ดําเนินการก่อนที่ข้อบังคับนี้จะประกาศใช้
ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ 
นายกสภาเภสัชกรรม 


