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อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู 4 ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 โทรศัพท 080 285 8082 

 

บัญชีรายการเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร 

ลำดับ ขอบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรม QR code 

1 ขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 

2559 

 

 

 

2 ขอคับสภาเภสัชกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสชัศาสตร สำหรับผู

ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมที่ไดรับใบอนุญาตกอนวนัที่พระราชบัญญัติวิชาชพีเภสัชกรรม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช พ.ศ. 2559 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

 

3 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2560 เร่ือง การนับปการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร  

4 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2560 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรอง

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสงเสริมการศึกษาตอเนื่องทาง

เภสัชศาสตร 

 

5 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

หนวยงานในเครือขาย  

 

6 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2560 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การ

รับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาตอเนื่อง สำหรับผลิตกิจกรรมที่ใหการกำหนดและรับรองหนวย

กิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 

 

7 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2560 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง เพื่อสงเสริม

การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร  

 

 

8 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เร่ือง การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร  

 

9 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑในการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม 

 

 

10 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2560 เร่ือง การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร 

 

 

https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4896.18.%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2559.PDF
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_3827.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8814-2560%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AF.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4897.19.%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AF%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2559update.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_3755.13.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2_15-2560_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
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ลำดับ ขอบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรม QR code 

11 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เรื่อง การผอนปรนเงื่อนไขในการเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องทางเภสัชศาสตรผอนปรนเงื่อนไข ในการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องใหผูประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม 

 

 

12 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2562 เรื่อง แกไขการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการศึกษา

ตอเนื่องทางเภสัชศาสตร  

  

 

13 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2563 เร่ือง การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

  

 

14 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2563 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง เพื่อสงเสริม

การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (เพิ่มเติม) 

 

 

15 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2563 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรอง

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสงเสริมการศึกษาตอเนื่องทาง

เภสัชศาสตร (เพิ่มเติม)  

 

16 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื ่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม 

  

 

17 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2563 เร ื ่อง แกไขเพิ ่มเติมหลักเกณฑการเร ียนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (e-learning / MOOC)  

 

 

 

 

18 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2563 เรื่อง ขยายเวลารับรองการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานใน

เครือขาย  

 

 

 

19 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2563 เร่ือง การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)  

 

20 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เร่ือง แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติ 

ประเภท การรับรองสถาบนัหลกัที่จัดการศึกษาตอเนื่อง สำหรับผลิตกิจกรรมที่ใหการกำหนด

และรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 

 

https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4881.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8867-2563%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf
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ลำดับ ขอบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรม QR code 

21 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2563 เรื่อง หนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 

ใหเปนสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม ป พ.ศ. 2563  

 

22 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 112/2563 เร่ือง หนวยงานทีไ่ดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 

ใหเปนสถาบนัหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชพี

เภสัชกรรม ป พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 

 

23 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2564 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ การเขารับการสอบความรูเฉพาะ

รายสำหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอตออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องไมครบภายในรอบปการศึกษาตอเนื่อง และไมดำเนินการเขาศึกษาตอเนื่องใหครบถวน

เกิน 1 ป นับแตวันที่ใบอนุญาตหมดอาย ุ

 

24 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2564 เรื่อง การเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องสำหรับสมาชิก

สภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปข้ึนไป 

 

25 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2564 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ การประเมินความรูสำหรับผู

ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมที่ขอตออายุใบอนุญาต ในกรณีที่เก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไม

ครบภายในรอบปการศึกษาตอเนื่อง และไดดำเนนิการเขาศึกษาตอเนื่องใหครบถวนภายใน 1 ป 

นับแตวนัที่ใบอนุญาตหมดอาย ุ

 

26 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2564 เรื่อง การสอบประเมินความรูเพื่อขอตออายุใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คร้ังที่ 1-3/2564  

 

 

27 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2564 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องสำหรับผูประกอบวชิาชพีเภสัชกรรมที่มีการศึกษาตอเนื่องไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด

ในรอบปการศึกษาตอเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชพีเภสัชกรรมที่มีอายุ) 

 

28 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2564 เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องสำหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาตอเนื่องไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด

ในรอบปการศึกษาตอเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ไมมีอายุ) 

 

29 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2564 เร่ือง ขอบเขตและเนื้อหาความรูในการจัดสอบประเมิน

ความรูสำหรับผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม เพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพเภสชั

กรรม (ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุไมเกิน 1 ป)  

 

30 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรูในการจัดสอบประเมิน

ความรู (วิธีที่ 3) สำหรับการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มี

การศึกษาตอเนื่องไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง (สำหรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ไมมีอายุ) 

 

https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4372.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8819-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AF.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4071.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88100-2563_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8128%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4374.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B870%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4422.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8822-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AF.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4455.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8824-2564_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AF.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4456.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8828-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AF%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4489.308%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A829-64%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4491.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF36-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4492.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF37-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1.pdf
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ลำดับ ขอบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรม QR code 

31 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2564 เร่ือง หนวยงานทีไ่ดรับการรับรองจากสภาเภสชักรรม  

ใหเปนสถาบนัหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชพี

เภสัชกรรม ป พ.ศ. 2564 

 

32 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2564 เร่ือง หนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให

เปนสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม ป พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 

 

33 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2564 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรอง

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสชักรรม เพื่อสงเสริมการศึกษาตอเนื่องทาง

เภสัชศาสตร (เพิ่มเติม)  

 

34 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรอง

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสงเสริมการศึกษาตอเนื่องทาง

เภสัชศาสตร (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)  

 

35 คำขอข้ึนทะเบียนเปนสถาบันหลักเพื่อจัดการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.

58) 

 

36 คำขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานในเครือขายเพื่อจัดการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวชิาชีพเภสัช

กรรม (สภ.59) 

 

37 คำขอรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องกิจกรรมสืบเนือ่งการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) (สภ.76) 

 

 

https://pharmacycouncil.org/share/file/file_3918.%E0%B8%AA%E0%B8%A0.58_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_3919.%E0%B8%AA%E0%B8%A0.59_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_edit.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4532.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8843-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4533.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8844-2564%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B8%89.1.pdf
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