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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
องคการเภสัชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการเภสัชกรรม 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 

๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานขององคการเภสัชกรรม 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้ง ทุนและเงินสํารอง 
   

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๖๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖  ใหจัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา “องคการเภสัชกรรม” มีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี ้
(๑) ผลิตยาและเวชภัณฑ 
(๒) สงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ 
(๓) สงเสริมการวิเคราะหยาและเวชภัณฑรวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาและ

เวชภัณฑ 
(๔) ซื้อ ขาย แลกเปล่ียนและใหซึ่งยาและเวชภัณฑ 
(๕) ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ 
 
มาตรา ๗  ใหองคการเภสัชกรรมเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘  ใหองคการเภสัชกรรมตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครและจะตั้ง

สํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดก็ได ถาจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ตางประเทศ
จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกอน 

 
มาตรา ๙  ใหองคการเภสัชกรรมมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหง

วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๖ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) มีทรัพยสิทธิตาง ๆ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สราง ซื้อ เชา ใหเชา ใหเชา

ซื้อ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย ทําการแลกเปลี่ยน โอนและรับโอนดวยประการใด ๆ ซึ่งที่ดินหรือ
ทรัพยสินอื่น และมีสิทธิรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลหรือสวนราชการอื่นเพื่อประโยชนแหง
กิจการองคการเภสัชกรรม รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใด 
ๆ 

(๓) กู ยืม ใหกู ใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย 
 
มาตรา ๑๐  ใหกําหนดทุนขององคการเภสัชกรรมเปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท 

โดยถือเอาเงินทุนหมุนเวียนเวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กับเงินทุนของโรงงานเภสัช
กรรม กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดรับตามมาตรา ๑๑ เปนทุนประเดิม และรัฐบาลจะจายเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ตามจํานวนที่รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดชอบของกอง

โอสถศาลา กรมวิทยาศาสตรการแพทยและของโรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
เงินทุนหมุนเวียนเวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทยกับเงินทุนของโรงงานเภสัชกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ใหแกองคการเภสัชกรรม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย เครื่องจักรหรืออุปกรณเก่ียวกับการ
ผลิตยาและเวชภัณฑขององคการเภสัชกรรม ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 
มาตรา ๑๓  เงินสํารองขององคการเภสัชกรรม ใหประกอบดวยเงินสํารองเผื่อ

ขาด เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๔  เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๕  ใหองคการเภสัชกรรมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยวิธีการปฏิบัติ

เก่ียวกับการเงินขององคการ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดวางไว 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ การควบคุมและการบริหาร 

   
 

มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององคการ
เภสัชกรรม เพ่ือประโยชนในการนี้จะสั่งใหองคการเภสัชกรรมชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ซึ่งขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เก่ียวกับการดําเนินงานได 

 
มาตรา ๑๗  เร่ืองที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีนั้น ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีคณะกรรมการขององคการเภสัชกรรมคณะหนึ่งเรียกวา 

“คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
ไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสี่คน  ทั้งนี้ รวมถึงผูอํานวยการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ 
 
มาตรา ๑๙  ผูที่จะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการและผูอํานวยการ

จะตองเปนผูมีสัญชาติไทย และตองมีความรูและความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการแพทย เภสัช
กรรม วิทยาศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตรหรือการบริหารธุรกิจ 

 
มาตรา ๒๐  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธาน

กรรมการ กรรมการหรือผูอํานวยการ 
(๑) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับองคการเภสัชกรรมหรือในกิจการที่กระทํา

ใหแกองคการเภสัชกรรม  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อ
ประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 

(๒) เปนพนักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๑  ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

หนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการขององคการเภสัชกรรม อํานาจหนาที่เชนวานี้
ใหรวมถึง 

(๑) ดําเนินกิจการตามมาตรา ๙ 
(๒) วางขอบังคับการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนพนักงาน ระเบียบ

วินัย การลงโทษพนักงาน และการรองทุกข 
(๔) วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานขององคการเภสัชกรรม 
(๕) วางขอบังคับวาดวยจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน บําเหน็จของ

ผูอํานวยการและพนักงาน 
(๖) วางขอบังคับวาดวยเงินสะสมของผูอํานวยการและพนักงาน 
(๗) วางขอบังคับเกี่ยวกับลูกจาง 
(๘) วางขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน ๆ เพ่ือ

สวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว 
ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึ้นตาม (๔) นั้น ถามี

ขอความจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการวาง
ข้ึนตาม (๘) นั้น เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๒๒  ใหประธานกรรมการและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงหาป 
ประธานกรรมการและกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีก

ก็ได 
 
มาตรา ๒๓  ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ

ตามมาตรา ๒๒ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ หรือมีลักษณะตองหามตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๒๐ 
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ

กรรมการเขาแทน แลวแตกรณี ผูที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูอํานวยการ 
ใหผู อํ านวยการเปนกรรมการโดยตําแหนง  และได รับเ งินเดือนตามที่

คณะกรรมการกําหนด ผูอํานวยการยอมพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออกหรือคณะกรรมการให
ออกจากตําแหนง 

การแตงตั้ง การกําหนดเงินเดือนและการใหออกจากตําแหนงตามมาตรานี้ 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๒๖  ผูอํานวยการเปนผูบริหารกิจการขององคการเภสัชกรรมใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
ทุกตําแหนงและลูกจาง 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม 
 
มาตรา ๒๗  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ผูอํานวยการเปนผูกระทําการใน

นามขององคการเภสัชกรรม และเปนผูกระทําการแทนองคการเภสัชกรรม และเพ่ือการนี้ 
ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหตัวแทนขององคการเภสัชกรรมที่ไดตั้งข้ึนตามมาตรา ๘ หรือบุคคล
ใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอยางแทนก็ได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

ในกรณีที่มีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง 
กําหนดวานิติกรรมใดผูอํานวยการจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน บรรดา
นิติกรรมที่ผูอํานวยการทําข้ึนโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาวยอมไมผูกพันองคการเภสัชกรรม 
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๒๘  ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลดหรือตัดเงินเดือนตลอดจนลงโทษ

พนักงานและลูกจาง  ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว แตถาเปนพนักงานชั้น
หัวหนาฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการเภสัชกรรมโดยไมขัดหรือ
แยงกับขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง 

หรือเมื่อตําแหนงผู อํานวยการวางลง และในระหวางที่ ยังมิไดแตงตั้ งผู อํานวยการ ให
คณะกรรมการแตงตั้งพนักงานขององคการเภสัชกรรมคนหนึ่งเปนผูทําการแทนผูอํานวยการหรือ
ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ แลวแตกรณี เปนการชั่วคราว และใหนํามาตรา ๒๐ (๑) มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูทําการแทนผูอํานวยการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมีอํานาจ
หนาที่อยางเดียวกับผูอํานวยการ 

 
มาตรา ๓๐  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการและพนักงานอาจไดรับ

โบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
ความสัมพันธกับรัฐบาล 

   
 

มาตรา ๓๑  ในการดําเนินกิจการขององคการเภสัชกรรมใหคํานึงถึงประโยชน
ของรัฐและประชาชน 

 
มาตรา ๓๒  องคการเภสัชกรรมจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

กอนจึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได 
(๑) เพ่ิมหรือลดทุน 
(๒) กูยืมเงินครั้งหนึ่งเปนจํานวนเกินกวาสามลานบาท 
(๓) จําหนายอสังหาริมทรัพย 
 
มาตรา ๓๓  ใหองคการเภสัชกรรมจัดทํางบประมาณประจําป แยกเปนงบลงทุน

และงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวน
งบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๓๔  รายไดที่องคการเภสัชกรรมไดรับจากการดําเนินงานใหตกเปนของ

องคการเภสัชกรรม สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงาน คาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม 
เชน คาบํารุงรักษา คาเส่ือมราคา และเงินสมทบกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน ๆ เพ่ือ
สวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว ตามมาตรา ๒๑ ประโยชนตอบแทนตามมาตรา ๒๔ 
โบนัสตามมาตรา ๓๐ เงินสํารองตามมาตรา ๑๓ และเงินลงทุนตามงบลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๓๓ 

รายไดที่ไดรับในปหนึ่ง ๆ เมื่อไดหักคาใชจายดังกลาวในวรรคหนึ่งแลว เหลือ
เทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

 
มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให

กลาวถึงผลงานในปที่ลวงแลวขององคการเภสัชกรรม และคําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

 
หมวด ๔ 

การรองทุกขและการสงเคราะห 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา  ๓๖   ใหพนักงานและลูกจางมี สิทธิรองทุกข ไดตามขอบังคับที่
คณะกรรมการวางไว 

 
มาตรา ๓๗  ใหองคการเภสัชกรรมจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะห

อ่ืน ๆ เพ่ือสวัสดิการของผูปฏิบัติงานในองคการเภสัชกรรมและครอบครัวตามขอบังคับที่
คณะกรรมการวางไว 

 
หมวด ๕ 

การบัญชี การสอบและการตรวจ 
   

 
มาตรา ๓๘  ใหองคการเภสัชกรรมวางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตอง 

แยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(๑) การรับและจายเงิน 
(๒) สินทรัพยและหนี้สิน 
ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวย

ขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น ๆ 
 
มาตรา ๓๙  ทุกป ใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี

และตรวจบัญชีรวมทั้งการเงินขององคการเภสัชกรรม 
 
มาตรา ๔๐  ผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและ

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ขององคการเภสัชกรรม เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ 
กรรมการ ผูอํานวยการ พนักงาน ลูกจางและผูอ่ืนซึ่งเปนผูแทนขององคการเภสัชกรรม 

 
มาตรา ๔๑  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีขององคการเภสัช

กรรม ใหองคการเภสัชกรรมโฆษณารายงานประจําปของปที่ส้ินสุดไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชี
ทําการและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมกับรายงานของผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีตามมาตรา ๓๙ 

 
หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๒  ในระหวางที่การโอนเงินทุน กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และ

ความรับผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ ยังไมเสร็จสิ้น ใหกองโอสถศาลา 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และโรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินกิจการเชนเดิม
ไปพลางกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป ใหลูกจางเงินทุน

หมุนเวียนเวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และพนักงานโรงงานเภสัชกรรม กระทรวง
สาธารณสุข ไดรับเงินเดือนหรือคาจางเทาที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาผูอํานวยการจะได
บรรจุและแตงตั้งพนักงานหรือลูกจางดังกลาวตามมาตรา ๒๘ (๑) 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการผลิตยา
และจําหนายยาในปจจุบันไดแยกดําเนินการโดยโรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขกับกอง
โอสถศาลา กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทําใหเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย
และปฏิบัติงานลาชา ฉะนั้น เพ่ือเปนการประหยัดและใหปฏิบัติงานไดรวดเร็ว จึงเห็นสมควรที่จะ
ปรับปรุงกิจการผลิตยาและจําหนายยาใหแกหนวยราชการ องคการ เทศบาล และประชาชนเสีย
ใหม โดยรวมโรงงานเภสัชกรรมกับกองโอสถศาลาและจัดตั้งเปนองคการเภสัชกรรมขึ้น เพ่ือผลิต
และจําหนายยาในราคาที่ถูกลงและกวางขวางยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


