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¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒá¡Œä¢âÍ¹ÂŒÒÂË¹‹ÇÂ¡Ôµà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

สถานะใบอนุญาต “ปกติ”

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
เกบ็หน่วยกิตส่วนท่ีขาด ครบ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÃÇÁ 5 »‚ (ÃÍºáÃ¡) ¾.È.2558 – ¾.È.2562 ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

ÇÔ Õ̧·Õè 2
การเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องประเภทประชุม/สัมมนาวิชาการ

/การเรียนผานส่ืออิเลคทรอนิกส กับสถาบันหลัก เพ่ือเก็บหนวยกิตสวนท่ีขาด

ÇÔ Õ̧·Õè 3
การเขารับการประเมินความรูฯ จากบทความวิชาการออนไลน กับศูนยการศึกษา

ตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม เพ่ือเก็บหนวยกิตสวนท่ีขาด 

ÇÔ Õ̧·Õè 1 
การย่ืนขอหยุดประกอบวิชาชีพไวเปนการช่ัวคราว จนกวาจะพรอมกลับมา

ประกอบวิชาชีพฯ ใหดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด กับสภาเภสัชกรรม

Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�

สถานะใบอนุญาต

“หยดุประกอบวิชาชีพชัว่คราว”

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
เกบ็หน่วยกิตส่วนท่ีขาด ไมค่รบ

สภาเภสัชกรรมขยายระยะเวลาการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเพ่ิมเติม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563



แนวทาง

การดําเนินการ

¡ÒÃ¢ÍËÂǾ »ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾àÀÊÑª¡ÃÃÁ
äÇŒà»š¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ µ‹ÍÊÀÒàÀÊÑª¡ÃÃÁ

Let’ go

ÇÔ¸Õ·Õè 1



¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¹Ç·Ò§

แบบหยุดประกอบวิชาชีพไว

เปนการช่ัวคราว

ยื่นแบบคําหยุดประกอบ

วิชาชีพไวเปนการช่ัวคราว  

สภ.61 ตอสภาเภสัชกรรม

หามประกอบวิชาชีพที่กระทํา

โดยตรงตอผูปวย

ระหวางท่ีหยุดประกอบวิชาชีพ 

หามประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีกระทํา

โดยตรงตอประชาชนผูมารับบริการ หรือ

การปฏิบัติตามกฎหมายยา หรือการอ่ืน

ท่ีตองใชใบอนุญาตฯ

¡ÒÃ¢ÍËÂØ´»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾àÀÊÑª¡ÃÃÁäÇŒà»š¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ ¡ÑºÊÀÒàÀÊÑª¡ÃÃÁ
Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�

ÇÔ¸Õ·Õè 1

ตองการกลับมาประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม

ยื่นแบบคําขอ สภ.62 ตอสภาเภสัช

กรรม และเก็บหนวยกิตสวนท่ีขาด

โดยเลือก วิธีท่ี 2 หรือ วิธีท่ี 3 เม่ือ

ครบตามจํานวน ใหสงแบบคําขอท่ี

รวบรวมได และจายเงิน 1,000 บาท

สถานะใบอนุญาตฯ 

ปกติ

สํานักงานเลขาธิการฯ

ตรวจสอบเอกสาร และแกไข

สถานะใบอนุญาตฯ ใหเปน 

“ปกต”ิ



¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾àÀÊÑª¡ÃÃÁ ·ÕèÁÕË¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁÃÇÁ 5 »‚ (ÃÍºáÃ¡) ¾.È.2558 – ¾.È.2562 ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

สิ่งท่ีตองดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคําขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวเปนการช่ัวคราว (สภ.61) ตอสภาเภสัชกรรม สถานะใบอนุญาตฯ หยุดประกอบวิชาชีพฯ ชั่วคราว

โดยใหหยุดประกอบวิชาชีพฯ ท่ีกระทําตอผูมารบับริการโดยตรง หรือตอกฎหมายยา

ขั้นตอนท่ี 2 ผูประกอบวิชาชีพฯ ประสงคจะกลับมาประกอบวิชาชีพ ใหยื่นคําขอกลับมาใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (สภ.62) ตอสภาเภสัชกรรม 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพฯ ตองดําเนินการเก็บหนวยกิตสวนท่ีขาด โดยใหเลือกวิธีการเก็บหนวยกิตวิธีใดวิธีหน่ึง จาก 2 วิธี ดังน้ี 

วิธีท่ี 2 ยื่นแบบคําขอรับรองการเขาประชุมวิชาการฯ (สภ.63) ตอสถาบันหลัก เพ่ือขอเขาประชุมวิชาการเก็บหนวยกิต โดยสถาบันหลักไมตองบันทึกหนวยกิตเขาระบบ

วิธีท่ี 3 ยื่นแบบคําขอการประเมินความรูทางการศึกษาตอเน่ืองฯ (สภ.64) ตอศูนยการศึกษาตอเน่ืองฯ เพ่ือทําศึกษาบทความวิชาการออนไลนและคําถามทายบทความ

ขั้นตอนท่ี 4 เมื่อสะสมหนวยกิตเพ่ิมเติมจากวิธีท่ีเลือก ครบตามจํานวนแลว ใหรวบรวบแบบคําขอฯ สงใหศูนยการศึกษาตอเน่ือง  และชําระคาธรรมเนียมการเก็บหนวยกิตเพ่ิมเติม

เปนเงิน 1,000 บาท เพ่ือปรับปรุงหนวยกิตรวม 5 ปใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด สํานักงานเลขาธิการ แกไขสถานะใบอนุญาตฯ เปน ปกติ

ÇÔ Õ̧·Õè 1 การย่ืนคําขอหยุดประกอบวิชาชีพไวเปนการช่ัวคราว

ขั้น

ตอน

ท่ี 1st
ar

t

ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ เจา้หนา้ท่ีสภาเภสชักรรม

สถานะใบอนุญษตฯ

หยุดประกอบวิชาชีพ

ไม่ตอ้งทาํการศึกษาต่อเน่ือง

ฐานขอผูประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม ขั้น

ตอน

ท่ี 2

ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ

ขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวชั่วคราว ขอกลับมาประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

ขั้น

ตอน

ท่ี 3, 

4

สถานะ

ใบอนุญษตฯ

เป็น “ปกติ”

ฐานขอผูประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม

เจา้หนา้ท่ีสภาเภสชักรรม
เก็บหนวยกิตใหเปนไปตามหลักเกณฑ





แนวทาง

การดําเนินการ
¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§

»ÃÐàÀ·»ÃÐªØÁ/ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ/¡ÒÃàÃÕÂ¹
¼‹Ò¹Ê×èÍÍÔàÅ¤·ÃÍ¹Ô¡Ê� ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ËÅÑ¡

Let’ go

ÇÔ¸Õ·Õè 2



¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¹Ç·Ò§

การเขารวมกิจกรรม

การศึกษาตอเนื่อง

ลงทะเบียนรวมประชุม/

สัมมนาวิชาการ

กับสถาบันหลกั

แบบขอรับการรับรองการ

เขาประชุมฯ 

เตรียมคําขอรับการรับรอง

เขาประชุมฯ สภ.63 แสดง

ตอสถาบันหลักกอนเขา

ประชุม/สัมมนา

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§»ÃÐàÀ·»ÃÐªØÁ/ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ/¡ÒÃàÃÕÂ¹¼‹Ò¹Ê×èÍÍÔàÅ¤·ÃÍ¹Ô¡Ê� ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ËÅÑ¡

Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�
ÇÔ¸Õ·Õè 2

รวมรวมแบบคําขอ ครบตาม

จํานวนหนวยกิตท่ีขาด 

เม่ือไดหนวยกิตสวนท่ีขาดครบ 

รวบรวมแบบคําขอ สภ.63 

ย่ืนตอศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ และ

ชําระคาธรรมเนียม 1,000 บาท

สถานะใบอนุญาตฯ จาก “หนวยกิตไม

เปนไปตามหลีกเกณฑ” แกเปน “ปกติ”

ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ 

ตรวจสอบเอกสาร และ

สํานักงานเลขาฯ ปรับแกสถานะ

ใบอนุญาตฯ เปน “ปกต”ิ



¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾àÀÊÑª¡ÃÃÁ ·ÕèÁÕË¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�

ประเภทกิจกรรม :  เขาประชุมวิชาการ  การสัมมนาออนไลน  การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

สิ่งท่ีตองดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคําขอรับรองการเขาประชุมฯ (สภ.63) ตอหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมแจงวาหนวยกิตท่ีจะไดรับไมตองบันทึกเขาระบบในปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 2 หนวยงานผูจัดลงนามรับรองทายคาํขอ 

ขั้นตอนท่ี 3 รวบรวมคําขอฯ จนครบจํานวนหนวยกิตสวนท่ีขาด จากน้ันใหยื่นเอกสารดังกลาว และชําระคาธรรมเนียมการปรบัปรุงหนวยกิตเพ่ิมเติม เปนเงิน 1,000 บาท

ตอศูนยการศึกษาตอเน่ืองฯ เพ่ือปรับปรุงหนวยกิตรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑ และแกไขสถานะใบอนุญาตฯ เปน ปกติ

ÇÔ Õ̧·Õè 2 การทําการศึกษาตอเนื่องประเภทประชุม/สัมมนาวิชาการ เพ่ือเก็บหนวยกิตเพ่ิมเติม

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁÃÇÁ 5 »‚ (ÃÍºáÃ¡) ¾.È.2558 – 2562 ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

ยื่นแบบคําขอฯ สภ.63 ใหสถาบันหลักกอนการประชุม เสร็จการประชุม สถาบันหลักลงนามรับรองทายคําขอ เมื่อไดหนวยกิตเพ่ิมเติมครบตามจํานวน สงแบบคําขอฯ ทั้งหมด

ใหศูนยการศึกษาตอเน่ือง และชําระคาธรรมเนียม 1,000 บาท

ขั้น

ตอน

ท่ี 1

ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ

st
ar

t

สถาบนัหลกั หรือ

หน่วยงานในเครือข่าย

ขั้น

ตอน

ท่ี 2

ขั้น

ตอน

ท่ี 3

ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ

หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการ

เขา้ประชุมวิชาการ ไม่ถูก

บนัทึกเขา้ระบบฐานขอ้มูล

การศึกษาต่อเน่ือง

ฐานขอมูลการศึกษา

ตอเน่ืองฯ

การโอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบญัชี ออมทรัพย สาขา กระทรวงสาธารณสุข ธ.ไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6





แนวทาง

การดําเนินการ
¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒÏ 
¨Ò¡º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃÍÍ¹äÅ¹� 

¡ÑºÈÙ¹Â�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§Ï ÊÀÒàÀÊÑª¡ÃÃÁ

Let’ go

ÇÔ¸Õ·Õè 3



¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¹Ç·Ò§

แบบขอรับการประเมินความรูฯ

ยื่นแบบคําขอรับกาประเมิน

ความรูฯ จากบทความวิชาการ

ออนไลน สภ.64 ทาง email

ตอศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ

Link Google form

ทําบทความ Online

 กรณีหนวยกิตขาด 0 – 50 หนวยกิต
ทําบทความชุดวิชาท่ี 1 

 กรณีขาด 50.25 – 100 หนวยกิต 
ทําบทความชุดวิชาท่ี 1 และ 2

ตองตอบคําถามผานอยางนอยรอยละ 70

¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒÏ ¨Ò¡º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃÍÍ¹äÅ¹� ¡ÑºÈÙ¹Â�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§Ï ÊÀÒàÀÊÑª¡ÃÃÁ
Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�

ÇÔ¸Õ·Õè 3

ผูมีผลการประเมินความรูฯ “ผาน” 

“ชําระคาธรรมเนียม”

ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ  

ประกาศรายช่ือผูผานการ

ประเมินความรูฯ ใหชําระ

คาธรรมเนียม 1,000 บาท

สถานะใบอนุญาตฯ จาก “หนวยกิตไม

เปนไปตามหลีกเกณฑ” แกเปน “ปกติ”

ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ 

ตรวจสอบเอกสาร และ

สํานักงานเลขาฯ ปรับแกสถานะ

ใบอนุญาตฯ เปน “ปกต”ิ



¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾àÀÊÑª¡ÃÃÁ ·ÕèÁÕË¹‹ÇÂ¡Ôµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁÃÇÁ 5 »‚ (ÃÍºáÃ¡) ¾.È.2558 – 2562 ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

ประเภทกิจกรรม : บทความวิชาการออนไลน  

สิ่งท่ีตองดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคําขอรับการประเมนิความรูฯ (สภ.64) ตอศูนยการศึกษาตอเน่ืองฯ สภาเภสัชกรรม ทาง Email: ccpe@pharthaicouncil.org

ขั้นตอนท่ี 2 ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ จัดทํา Link Google form ใหผูประกอบวิชาชีพฯ ลงทะเบียนเพ่ือศึกษาบทความฯ ตองตอบคําถามถูกอยางนอยรอยละ 70 จึงจะถือวา “ผาน”

กรณีท่ี 1 หากหนวยกิตขาด 0 – 50 หนวยกิต ทําบทความชุดวิชาท่ี 1 /  กรณีท่ี 2 หากหนวยกิตขาด 50.25 – 100 หนวยกิต ทําบทความชุดวิชาท่ี 1 และชุดวิชาท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 3 ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ประกาศผลการประเมินความรูทางการศึกษาตอเน่ือง ใหผูท่ีมีผลการประเมินผาน ชําระคาธรรมเนียมการปรับปรงุหนวยกิตเพ่ิมเติม เปนเงิน 

1,000 บาท ตอสภาเภสัชกรรม สํานักงานเลขาธิการ จะแกไขสถานะใบอนุญาตฯ เปน ปกติ

ÇÔ Õ̧·Õè 3 การเขารับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง จากบทความวิชาการออนไลน เพ่ือเก็บหนวยกิตเพ่ิมเติม 

การโอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบญัชี ออมทรัพย สาขา กระทรวงสาธารณสุข ธ.ไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

ขั้น

ตอน

ท่ี 1

ผูป้ระกอบวิชาชีพฯ

st
ar

t

ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง

ขั้น

ตอน

ท่ี 2

หนวยกิตที่ไดรับ เปน

หนวยกิตเพิ่มเติมของรอบ

ระยะเวลา 5 ป 

(พ.ศ.2558-2562)

ฐานขอมูลบทความ

วิชาการออนไลน

ชุดวิชาท่ี 1 มี 5 บทความ

บทความท่ี 1 - 5

ชุดวิชาท่ี 2 มี 5 บทความ

บทความท่ี 6 - 10

ผูท่ีหนวยกิตรวม 5 ป ขาด 0-50 หนวยกิต

ผูท่ีหนวยกิตรวม 5 ป ขาด50.25-100 หนวยกิต
ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง

1. ประกาศรายชื่อผูท่ีผานการประเมินฯ

2. ผูผานประเมินจายเงิน 1,000 บาท
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