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วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา และเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิต จาหน่าย และบริการ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จาเป็นและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเป็นต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
จาเป็นต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ค่านิยม (Core Value)
G
Good Product ผลิตภัณฑ์ดี
Good Service มีจิตบริการ
Good Governance ธรรมภิบาลมุ่งมั่น
P
People Trust ให้เกียรติต่อกัน
People Happiness ทางานสุขใจ
People Knowledge ใฝ่หาความรู้
O
Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ
Optimist มองโลกในแง่ดี
Open-minded มีใจเปิดกว้าง
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ประกาศกองการขายภาครัฐและกองการขายภาคเอกชน
ฝ่ายการตลาดและการขาย องค์การเภสัชกรรม
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2557เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและ
องค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อความถูกต้อง ทาเพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อไปนั้น
เพื่อให้สามารถนาเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ กองการขายภาครัฐและกองการขายภาคเอกชน ฝ่าย
การตลาดและการขาย องค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีหน้าที่กากับ ดูแล ผู้แทนยาขององค์การเภสัชกรรม จึงได้กาหนด
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้
1. การดาเนินการต่อผู้แทนยา
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 เพื่อให้มีระบบในการอบรมผู้แทนยาให้มีจริยธรรมในการนาเสนอยา
1.1.2 เพื่อให้มีแนวทางการกากับดูแลผู้แทนยา
1.2 แนวทางปฏิบัติ
1.2.1 องค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ในการกากับ ดูแล และอบรมให้แก่ผู้แทนยาดังนี้
(1) อบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
(2) อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบอาชีพและความประพฤติของผู้แทนให้เหมาะสม
(3) อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในการให้ข้อมูลยาและวิธีการส่งเสริมการขายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) อบรมให้ผู้แทนยาเคารพ และปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ไปพบอย่าง
เคร่งครัด
(5) อบรมให้ผู้แทนยาไม่ดาเนินการเพื่อมุ่งในการชักจูงเพื่อสั่งซื้อ สั่งใช้ หรือจ่ายยาด้วยประโยชน์อันใด
ซึ่งเป็นทรัพย์สิน และบริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม
1.2.2 องค์การเภสัชกรรมจะไม่กาหนดผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้แทนยาจากยอดขายยา
1.2.3 องค์การเภสัชกรรมจะกากับดูแลให้ผู้แทนยาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการนาเสนอ
ข้อมูลยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ โดยไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัยผลข้างเคียงหรือผลกระทบ
อื่นใดจากการใช้ยา เพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ยา
1.2.4 องค์การเภสัชกรรมจะเตรียมให้ผู้แทนยามีความพร้อมในการรับการตรวจสอบจริยธรรม
2. การปฏิบัติงานของผู้แทนยา
2.1 เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้แทนยาสามารถดาเนินการนาเสนอยาและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม
องค์การเภสัชกรรม
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2.2 แนวทางปฏิบัติ
2.2.1 ผู้แทนยาให้ข้อมูลยาให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้
เกิดความปลอดภัยและประสิทธิผลจากการใช้ยา อีกทั้งไม่อ้างสรรพคุณเกินกว่าเอกสารกากับยา
2.2.2 ผู้แทนยาไม่พึงมีปฏิสัมพันธ์เพื่อมุ่งในทางชักจูงให้สั่งซื้อ สั่งใช้หรือสั่งจ่ายยาด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็น
ทรัพย์สิน และบริการอันเป็นกิจส่วนตัว
2.2.3 ผู้แทนยาต้องให้ข้อมูลหรือรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต่อองค์การเภสัชกรรม
2.2.4 ผู้แทนยาต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาตัวอย่างยาให้ถูกต้องตามคาแนะนาในการเก็บยา
2.2.5 ผู้แทนยาพึงให้ตัวอย่างยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบกากับดูแลการรับและการจ่าย ตัวอย่างของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
2.2.6 ผู้แทนยาไม่พึงเข้าพบนักศึกษา เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา
2.2.7 ผู้แทนยาต้องทราบและปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ในการอนุญาตให้ผู้แทน
เข้าพบ
2.2.8 ผู้แทนยาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ให้ความเคารพต่อสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ไปติดต่อ
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ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ รองผู้อำนวยกำร ผู้อำนวยกำรฝ่ำย รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยและ
ผู้อำนวยกำรกอง ที่รับผิดชอบด้ำนกำรตลำดและกำรขำย)
10. คำสั่งองค์กำรเภสัชกรรม ที่ อภ.(1)010/2556 เรื่อง มอบอำนำจให้ปฏิบัติกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ รองผู้อำนวยกำร ที่กำกับดูแลฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย)
11. คำสั่งองค์กำรเภสัชกรรมที่ อภ(1)027/2556 เรื่อง มอบอำนำจให้ปฏิบัติกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ รองผู้อำนวยกำร และผู้อำนวยกำรฝ่ำย ที่รับผิดชอบด้ำน
กำรตลำดและกำรขำย)
12. คำสั่งองค์กำรเภสัชกรรมที่ อภ(1)014/2558 เรื่อง มอบอำนำจให้ปฏิบัติกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ รองผู้อำนวยกำร ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ และผู้ช่วยผู้อำนวยกำร)
13. คำสั่งองค์กำรเภสัชกรรมที่ อภ(1)008/2559 เรื่อง มอบอำนำจให้ปฏิบัติกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ รองผู้อำนวยกำรหรือผู้เชี่ยวชำญพิเศษ ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
และรองผู้อำนวยกำรฝ่ำย ที่กำกับดูแลด้ำนฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย)
14. คำสั่งองค์กำรเภสัชกรรมที่ อภ(1)014/2559 เรื่อง มอบอำนำจให้ปฏิบัติกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ ผู้อำนวยกำรฝ่ำย ผู้อำนวยกำรสำนัก และผู้อำนวยกำร
สถำบัน)
15. คำสั่งองค์กำรเภสัชกรรมที่ อภ(1)004/2560 เรื่อง มอบอำนำจให้ปฏิบัติกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม (มอบ ผู้อำนวยกำรกอง และหัวหน้ำงำน)
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พระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม
พ.ศ. 2509
_____________________________________

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย
ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค
ใหไว ณ วันที่ 5 สิหาคม พ.ศ. 2509
เปนปที่ 21 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยทีเ่ ปนการสมควรจัดตัง้ องคการเภสัชกรรม
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมี
พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติ ขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติ นี้เรียกวา" พระราชบัญญัติ องคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 "
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวในพระราช
บัญญัตนิ ี้ หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ นี้
"พนักงาน"
หมายความวา พนักงานขององคการเภสัชกรรม
"ผูอ านวยการ"
ํ
หมายความวา ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 5 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หนา 1
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หมวด 1
การจัดตัง้ ทุนและเงินสํารอง
มาตรา 6 ใหจดั ตัง้ องคการขึ้นเรียกวา"องคการเภสัชกรรม" มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ผลิตยาและเวชภัณฑ
(2) สงเสริมใหมกี ารศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ
(3) สงเสริมการวิเคราะหยาและเวชภัณฑรวมทัง้ วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต
ยาและเวชภัณฑ
(4) ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นและใหซง่ึ ยาและเวชภัณฑ
(5) ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ
มาตรา 7 ใหองคการเภสัชกรรมเปนนิติบุคคล
มาตรา 8 ใหองคการเภสัชกรรมตัง้ สํานักงานใหญในจังหวัดพระนคร และจะตัง้ สํานัก
งานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดก็ได ถาจะตัง้ สํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึน้ ณ ตางประเทศจะตองไดรบั
อนุญาตจากรัฐมนตรีกอน
มาตรา 9 ใหองคการเภสัชกรรม มีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุ
ประสงคตามที่ระบุไวใน มาตรา 6 อํานาจเชนวานีใ้ หรวมถึง
(1) มีทรัพยสทิ ธิตาง ๆ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองสราง ซื้อ เชา ใหเชา
ใหเชาซือ้ ยืม ใหยืมจัดหา จําหนาย ทําการแลกเปลีย่ น โอนและรับโอนดวยประการใด ๆ ซึ่งที่ดินหรือ
ทรัพยสินอื่น และมีสิทธิรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(2) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลหรือสวนราชการอื่นเพื่อประโยชนแหง
กิจการองคการเภสัชกรรม รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใด ๆ
(3) กู ยืม ใหกู ใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย
มาตรา 10 ใหกาหนดทุ
ํ
นขององคการเภสัชกรรมเปนจํานวนหนึง่ รอยลานบาท โดยถือ
เอาเงินทุนหมุนเวียนเวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กับเงินทุนของโรงงานเภสัชกรรม กระทรวง
สาธารณสุข ที่ไดรับตาม มาตรา 11 เปนทุนประเดิม และรัฐบาลจะจายเพิม่ เติมเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่
รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร
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มาตรา 11 ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองโอสถ
ศาลากรมวิ ท ยาศาสตรก ารแพทย และของโรงงานเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเงินทุน
หมุนเวียนเวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทยกับเงินทุนของโรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ใหแกองคการเภสัชกรรม
มาตรา 12 ทรัพยสนิ ที่เปนอสังหาริมทรัพย เครื่องจักรหรืออุปกรณเกี่ยวกับการผลิตยา
และเวชภัณฑขององคการเภสัชกรรม ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา 13 เงินสํารองขององคการเภสัชกรรม ใหประกอบดวย เงินสํารองเผือ่ ขาด เงิน
สํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
มาตรา 14 เงินสํารองจะนําออกใชไดกแ็ ตโดยมติของคณะกรรมการซึง่ ไดรบั ความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรี
มาตรา 15 ใหองคการเภสัชกรรมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เงินขององคการฯ ทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังไดวางไว

หมวด 2
การกํากับ การควบคุมและการบริหาร
มาตรา 16 ใหรฐั มนตรีมีอํานาจหนาทีก่ ํากับโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการขององคการเภสัชกรรม
เพือ่ ประโยชนในการนี้จะสั่งใหองคการเภสัชกรรมชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือ
ยับยั้งการกระทํ าใด ๆ ซึ่งขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรีตลอดจนมีอํานาจทีจ่ ะสัง่
สอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานได
มาตรา 17 เรือ่ งที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีนั้น ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
มาตรา 18 ใหมคี ณะกรรมการขององคการเภสัชกรรมคณะหนึง่ เรียกวา"คณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรม" ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาแปดคน แต
ไมเกินสิบสี่คน ทั้งนี้ รวมถึงผูอ ํานวยการซึง่ เปนกรรมการโดยตําแหนง
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแ ตงตัง้ หรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ
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มาตรา 19 ผูท จี่ ะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการและผูอ ํานวยการจะตองเปน
ผูมีสัญชาติไทย และตองมีความรูความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการแพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร
นิตศิ าสตร เศรษฐศาสตร หรือ การบริหารธุรกิจ
มาตรา 20 ผูม ลี กั ษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธานกรรมการ
กรรมการ หรือ ผูอ านวยการ
ํ
(1) เป นผู  มีส  วนได เ สี ยในสัญญากับองคการเภสัชกรรมหรือในกิจการที่
กระทํ าใหแกองคการเภสัชกรรม ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อ
ประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดที่ระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น
(2) เปนพนักงาน
มาตรา 21 ภายใตบังคับ มาตรา 31 และ มาตรา 32 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
วางนโยบายและควบคุมดูแลทัว่ ไปซึง่ กิจการขององคการเภสัชกรรม อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) ดําเนินกิจการตาม มาตรา 9
(2) วางขอบังคับการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ
(3) วางขอบังคับ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนพนักงาน
ระเบียบวินัยการลงโทษพนักงาน และการรองทุกข
(4) วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบตั งิ านขององคการเภสัชกรรม
(5) วางขอบังคับวาดวยจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน บําเหน็จของ
ผูอ านวยการ
ํ
และพนักงาน
(6) วางขอบังคับวาดวยเงินสะสมของผูอ ํานวยการและพนักงาน
(7) วางขอบังคับเกี่ยวกับลูกจาง
(8) วางขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่น ๆ เพื่อ
สวัสดิการของผูป ฏิบตั งิ านและครอบครัว
ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึ้นตาม (4) นั้น ถามีขอ ความ
จํากัดอํานาจผูอ ํานวยการในการทํานิตกิ รรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอน่ื ๆ ทีค่ ณะกรรมการวางขึน้ ตาม
(8) นัน้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได
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มาตรา 22 ใหประธานกรรมการและกรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ดํารงตําแหนงหาป
ประธานกรรมการและกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกก็ได
มาตรา 23
มาตรา 22 เมื่อ

ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตาม
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก

(4) ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติ ไวใน มาตรา 19 หรือมีลักษณะตองหาม
ตามที่บัญญัติ ไวใน มาตรา 20
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงกอนวาระใหมกี ารแตงตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
เขาแทนแลวแตกรณี ผูที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ ง่ึ ตนแทน
รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา 24 ประธานกรรมการ และ กรรมการยอมไดรบั ประโยชนตอบแทนตามทีค่ ณะ
มาตรา 25 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูอํานวยการ

ใหผูอํ านวยการเปน กรรมการโดยตํ าแหนง และไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ผูอ านวยการย
ํ
อมพนจากตําแหนงเมือ่ ตาย ลาออกหรือคณะกรรมการใหออกจากตําแหนง
การแตงตั้ง การกําหนดเงินเดือนและการใหออกจากตําแหนงตามมาตรานี้ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา 26 ผูอํานวยการเปนผูบริหารกิจการขององคการเภสัชกรรมใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตําแหนง
และลูกจาง
ผูอ านวยการต
ํ
องรับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม
มาตรา 27 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูอ านวยการเป
ํ
นผูก ระทําการในนามของ
องคการเภสัชกรรม และเปนผูกระทําการแทนองคการเภสัชกรรม และเพือ่ การนี้ ผูอ านวยการจะมอบ
ํ
อํานาจใหตวั แทนขององคการเภสัชกรรมทีไ่ ดตง้ั ขึน้ ตาม มาตรา 8 หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะ
อยางแทนก็ได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว
หนา 5
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ในกรณีทมี่ ีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา 21 วรรคสอง กําหนด
วา นิติกรรมใดผูอํานวยการจะทําไดกแ็ ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน บรรดานิติกรรมที่ผู
อํ านวยการทํ าขึ้นโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาวยอมไมผูกพันองคการเภสัชกรรม เวนแตคณะ
กรรมการจะใหสตั ยาบัน
มาตรา 28 ผูอ านวยการมี
ํ
อํานาจ
(1) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดหรือตัดเงินเดือนตลอดจนลงโทษ
พนักงานและลูกจาง ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไวแตถาเปนพนักงานชั้นหัวหนา
ฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการเภสัชกรรมโดยไมขัดหรือ
แยงกับขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว
มาตรา 29 เมื่อผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือเมื่อ
ตําแหนงผูอํานวยการวางลง และในระหวางทีย่ งั มิไดแตงตัง้ ผูอ ํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงาน
ขององคการเภสัชกรรมคนหนึ่งเปนผูทําการแทนผูอ ํานวยการหรือผูร กั ษาการในตําแหนงผูอํานวยการ แลว
แตกรณี เปนการชัว่ คราว และใหนํา มาตรา 20 (1) มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ใหผทู ําการแทนผูอ ํานวยการหรือผูร กั ษาการในตําแหนงผูอํานวยการมีอํานาจหนาทีอ่ ยาง
เดียวกับผูอํานวยการ
มาตรา 30 ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ านวยการและพนั
ํ
กงานอาจไดรบั โบนัสตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

หมวด 3
ความสัมพันธกบั รัฐบาล
มาตรา 31 ในการดําเนินกิจการขององคการเภสัชกรรมใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ
ประชาชน
มาตรา 32 องคการเภสัชกรรมจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะ
ดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได
(1) เพิ่มหรือลดทุน
(2) กูยืมเงินครั้งหนึ่งเปนจํานวนเกินกวาสามลานบาท
(3) จําหนายอสังหาริมทรัพย
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มาตรา 33 ใหองคการเภสัชกรรมจัดทํางบประมาณประจําป แยกเปนงบลงทุนและงบ
ทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนํา
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา 34 รายไดที่องคการเภสัชกรรมไดรับจากการดําเนินงานใหตกเปนขององคการ
เภสัชกรรม สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงาน คาภาระตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม เชน คาบํารุงรักษา
คาเสือ่ มราคา และเงินสมทบกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่น ๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและ
ครอบครัวตามมาตรา 21 ประโยชนตอบแทนตามมาตรา 24 โบนัสตามมาตรา 30 เงินสํารองตามมาตรา
13 และเงินลงทุนตามงบลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบตาม มาตรา 33
รายไดทไี่ ดรับในปหนึ่ง ๆ เมือ่ ไดหกั คาใชจายดังกลาวในวรรคหนึง่ แลว เหลือเทาใดใหนํา
สงเปนรายไดของรัฐ
มาตรา 35 ใหคณะกรรมการทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรีรายงานนี้ใหกลาวถึงผล
งานในปทล่ี ว งแลวขององคการเภสัชกรรม และคําชีแ้ จงเกีย่ วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและ
แผนงานที่จะจัดทําในภายหนา

หมวด 4
การรองทุกขและการสงเคราะห
มาตรา 36 ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว
มาตรา 37 ใหองคการเภสัชกรรมจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นๆ เพื่อ
สวัสดิการของผูป ฏิบตั งิ านในองคการเภสัชกรรมและครอบครัวตามขอบังคับทีค่ ณะกรรมการวางไว

หมวด 5
การบัญชี การสอบและการตรวจ
มาตรา 38 ใหองคการเภสัชกรรมวางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตอง แยกตาม
ประเภทงาน สวนที่สําคัญมีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(1) การรับและจายเงิน
(2) สินทรัพยและหนี้สิน

หนา 7
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ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงานพรอมดวยขอความอัน
เปนเหตุทม่ี าของรายการนัน้ ๆ
มาตรา 39 ทุกป ใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและตรวจ
บัญชีรวมทัง้ การเงินขององคการเภสัชกรรม
มาตรา 40 ผูส อบบัญชีและตรวจบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานตางๆ ขององคการเภสัชกรรม เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ
ผูอ านวยการ
ํ
พนักงาน ลูกจางและผูอื่นซึ่งเปนผูแทนขององคการเภสัชกรรม
มาตรา 41 ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีขององคการเภสัชกรรม ให
องคการเภสัชกรรมโฆษณารายงานประจําปของปที่สิ้นสุดไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชี
กําไรขาดทุน พรอมกับรายงานของผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีตาม มาตรา 39

บทเฉพาะกาล
มาตรา 42 ในระหวางที่การโอนเงินทุน กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และความรับผิด
ตามทีบ่ ัญญัติไวใน มาตรา 10 มาตรา 11 ยังไมเสร็จสิ้น ใหกองโอสถศาลา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
และ โรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินกิจการเชนเดิมไปพลางกอน
มาตรา 43 นับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป ใหลูกจางเงินทุนหมุนเวียน
เวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และพนักงานโรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ไดรับเงิน
เดือน หรือคาจางเทาที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาผูอ ํานวยการจะไดบรรจุและแตงตัง้ พนักงานหรือ
ลูกจางดังกลาวตาม มาตรา 28 (1)

ผูส นองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการผลิตยาและ
จําหนายยาในปจจุบันไดแยกดําเนินการโดยโรงงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กับกองโอสถศาลา
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทําใหเปนการสิน้ เปลืองคาใชจาย และปฏิบัติงานลาชา
ฉะนั้น เพื่อเปนการประหยัดและใหปฏิบัติงานไดรวดเร็ว จึงเห็นสมควรทีจ่ ะปรับปรุงกิจการผลิตยาและ
จําหนายยาใหแกหนวยราชการ องคการ เทศบาล และประชาชนเสียใหม โดยรวมโรงงานเภสัชกรรมกับ
กองโอสถศาลาและจัดตั้งเปนองคการเภสัชกรรมขึ้น เพือ่ ผลิตและจําหนายยาในราคาทีถ่ กู ลงและกวาง
ขวางยิง่ ขึน้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 83 ตอนที่ 69 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2509
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(ส,าเนา)
ข�อบ�งค�บองคการเภส�ชกรรม
ว�าด�วย การให�สว� นลด รางว�ลการขายและเง�น
สน�บสน�นการขายภาคเอกชน (ฉบ�บท"# 2) พ.ศ. 2548
---------------------------------------------------

เพ-#อให�การให�สว� นลดและเง�นสน�บสน�นการขาย ม"ความเหมาะสมย�#งข.น/ อาศ�ยอ,านาจตาม
ความในมาตรา 21 แห�งพระราชบ�ญญ�ตอ� งคการเภส�ชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการองคการเภส�ชกรรม
ได�มม" ต�ในการประช�ม คร�ง/ ท"# 11 ป9งบประมาณ 2548 เม-อ# ว�นท"# 22 ก�นยายน 2548 เห:นชอบให�ปร�บปร�ง
เพ�#มเต�มข�อบ�งค�บไว�ดง� น"/
ข�อ 1 ข�อบ�งค�บน"เ/ ร"ยกว�า “ข�อบ�งค�บองคการเภส�ชกรรม ว�าด�วย การให�สว� นลด รางว�ลการขาย
และเง�นสน�บสน�นการขายภาคเอกชน (ฉบ�บท"# 2) พ.ศ. 2548”
ข�อ 2 ข�อบ�งค�บน"ใ/ ห�ใช�บ�งค�บต�ง/ แต�วน� ท"# 22 ก�นยายน 2548 เป=นต�นไป
ข�อ 3 ให�ยกเล�กค,าจ,าก�ดความของค,าว�า “รางว�ลการขาย” ใน ข�อ 4 แห�งข�อบ�งค�บองคการเภส�ชกรรม
ว�าด�วย การให�สว� นลด รางว�ลการขายและเง�นสน�บสน�นการขายภาคเอกชน พ.ศ. 2546 และให�ใช�ความต�อไปน"แ/ ทน
“รางว�ลการขาย” หมายความว�า ผล�ตภ�ณฑ เง�น ส�#งของหร-อประโยชนอ-#นใดท"#มอบให�
แก�ลกE ค�าภาคเอกชนเป=นรางว�ลตอบแทนการส�#งซ-/อ
ข�อ 4 ให�ยกเล�กความใน ข�อ 9 แห�งข�อบ�งค�บองคการเภส�ชกรรม ว�าด�วย การให�สว� นลด รางว�ล
การขายและเง�นสน�บสน�นการขายภาคเอกชน พ.ศ. 2546 และให�ใช�ความต�อไปน"แ/ ทน
“ข�อ 9 การจ�ายเง�นสน�บสน�นการขายให�จา� ยได�ไม�เก�นร�อยละ 10 ของยอดเง�นท"#ชา, ระแล�ว
(ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�ม# ) ท�ง/ น"ต/ ามท"ไ# ด�รบ� อน�ม�ตจ� ากผE�อา, นวยการเป=นราย ๆ ไป”
ข�อ 5 ให�ยกเล�กความในข�อ 10 แห�งข�อบ�งค�บองคการเภส�ชกรรม ว�าด�วย การให�สว� นลด รางว�ล
การขายและเง�นสน�บสน�นการขายภาคเอกชน พ.ศ. 2546 และให�ใช�ความต�อไปน"แ/ ทน
“ข�อ 10 การจ�ายรางว�ลการขายให�จา� ยโดยค,านวณจากยอดเง�นท"#ช,าระแล�ว (ไม�รวมภาษ"
มEลค�าเพ�ม# ) ตามท"#ได�รบ� อน�ม�ตจ� ากผE�อา, นวยการในวงเง�นตามหล�กเกณฑท"แ# นบท�ายข�อบ�งค�บน"”/
ประกาศ ณ ว�นท"# 4 ต�ลาคม พ.ศ. 2548
(นายว�ท�ต ล"น�ตพงษ)
ประธานกรรมการองคการเภส�ชกรรม
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หล�กเกณฑ�การจ�ายรางว�ลการขาย แก�ล�กค�าภาคเอกชน
-------------------------------การจ�ายรางว�ลการขายแก�ลกE ค�าภาคเอกชน ให�เป=นไปตามเง-อ# นไข ด�งน"/
1. ผE�จา, หน�ายช�วงท"#มย" อดเง�นท"#ช,าระแล�วในแต�ละป9 (ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�ม# ) เก�นเกณฑท"#
องคการเภส�ชกรรมก,าหนดไว� ให�จ�ายได�ไม�เก�นร�อยละสอง
2. ผE�จา, หน�ายช�วงท"#มย" อดเง�นท"#ช,าระแล�วในแต�ละป9 (ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�ม# ) เก�นกว�ายอดเง�น
ของป9ท"#แล�วมาตาม ข�อ 1 ต�ง/ แต�รอ� ยละ 20 ข./นไป ให�จา� ยเพ�#มได�อก" ไม�เก�นร�อยละสาม ของยอดเง�นท"เ# ก�น
ไปจากยอดเง�นท"#ช,าระในป9ท#แ" ล�ว
3. ลEกค�าภาคเอกชนอ-#นนอกจากผE�จา, หน�ายช�วง การจ�ายรางว�ลการขายให�เป=นไปตามท"ไ# ด�รบ�
อน�ม�ตจ� ากผE�อ,านวยการในแต�ละราย ท�ง/ น"/ต�องไม�เก�นร�อยละ 10 ของยอดเง�นท"#ช,าระแล�ว (ไม�รวมภาษ"
มEลค�าเพ�ม# )
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ตารางเปร"ยบเท"ยบปร�บปร�งข�อบ�งค�บ
องคการเภส�ชกรรม ว�าด�วย การให�ส�วนลด รางว�ลการขาย
และเง�นสน�บสน�นการขายภาคเอกชน
ข�อ ความเด�ม
4 “รางว�ลการขาย” หมายความว�า ผล�ตภ�ณฑ
องคการเภส�ชกรรมท"ม# อบให�แก�ลกE ค�าภาค
เอกชนเป=นรางว�ลตอบแทนการส�#งซ-/อ

9

การจ�ายเง�นสน�บสน�นการขายให�จา� ย
การจ�ายเง�นสน�บสน�นการขาย ให�จ�ายได�ไม�
เก�นร�อยละ 3 ของยอดเง�นท"#ช,าระแล�วในแต�ละ ได�ไม�เก�นร�อยละ 10 ของยอดเง�นท"#
ช,าระแล�ว (ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�ม# ) ท�/ง
ป9 (ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�ม# )
น"ต/ ามท"#ได�รบ� อน�ม�ต�จากผE�อ,านวยการ
เป=นราย ๆ ไป

10 การจ�ายรางว�ลการขาย ให�จ�ายเป=นผล�ตภ�ณฑ
โดยค,านวณจากยอดเง�นท"#ช,าระแล�วในแต�ละป9
(ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�ม# ) ตามรายการท"ต# กลง
ก�นในวงเง�นท"#กา, หนดตามหล�กเกณฑท"#แนบ
ท�ายข�อบ�งค�บน"/

30

ปร�บปร�งใหม�
“รางว�ลการขาย” หมายความว�า
ผล�ตภ�ณฑ เง�น ส�#งของหร-อประโยชน
อ-น# ใดท"ม# อบให�แก�ลกE ค�าภาคเอกชน
เป=นรางว�ลตอบแทนการส�ง# ซ-/อ
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การจ�ายรางว�ลการขายให�จา� ยโดย
ค,านวณจากยอดเง�นท"#ช,าระแล�ว
(ไม�รวมภาษ"มEลค�าเพ�#ม) ตามท"#ได�ร�บ
อน�ม�ตจ� ากผE�อา, นวยการในวงเง�นตาม
หล�กเกณฑท"แ# นบท�ายข�อบ�งค�บน"/

หมายเหต�
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ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม
ว�าด�วย ตราส�ญล�กษณ�และการใช�ตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม
พ.ศ. 2548
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ส��เน�

ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม
ว�าด�วย ตราส�ญล�กษณ�และการใช�ตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม
พ.ศ. 2548
เพ%& อ ความเหมาะสมและความเป) น ระเบ� ย บเร� ย บร� อ ยในการใช� ต ราส� ญล� ก ษณ� ในก+ จ การของ
องค�การเภส�ชกรรม อาศ�ยอ.านาจตามความในมาตรา 28 แห�งพระราชบ�ญญ�ต+องค�การเภส�ชกรรม พ.ศ.
2509 ให�วางระเบ�ยบไว�ด�งต�อไปน�2
ข�อ 1 ระเบ�ย บน� 2เร�ยกว� า “ระเบ� ยบองค�การเภส�ช กรรม ว�าด�ว ย ตราส�ญล� กษณ�แ ละการใช�ตรา
ส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม พ.ศ. 2548”
ข�อ 2 ระเบ�ยบน�2ให�ใช�บง� ค�บต�2งแต�วน� ท�& 5 ส+งหาคม 2548 เป)นต�นไป
ข�อ 3 ให�ยกเล+กระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม ว�าด�วย เคร%&องหมายและการใช�เคร%&องหมาย พ.ศ.2538
ข� อ 4 ตราส� ญล� ก ษณ� อ งค� การเภส� ช กรรมม�ล � ก ษณะเป) นร8 ปง8พ � น คทาคบเพล+ งม�ป 9 ก เหน% อค.าว� า
“องค�การเภส�ชกรรม” อย8ใ� นวงกลม ด�งร8ป

ข�อ 5 ตราส�ญล�กษณ�ท&ใ� ช�ก�บผล+ตภ�ณฑ�องค�การเภส�ชกรรมม� ด�งน�2
(1) ตราส�ญล�กษณ�เป)นร8ปคร>ฑพ�าห�อย8�เหน%อค.าว�า “ยาต.าราหลวง” ด�งร8ป

/(2)
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-2(2) ตราส� ญล� ก ษณ� เป) นร8 ปง8พ � น คธาคบเพล+ งม�ป 9 ก อย8 �ด � า นซ� า ย และม�ค . าว� า GPO
อย8�เหน%อค.าว�า “องค�การเภส�ชกรรม” อย8�ด�านขวาในกรอบส�&เหล�&ยม ด�งร8ป

ข�อ 6 การน.าตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรมด�งกล�าวไปใช�ให�พ+จารณาถHงความเหมาะสม ด�งน�2
(1) ตราส� ญล� ก ษณ� องค� การเภส� ช กรรมตามข� อ 4 ให� ใช� แ ทนช% & อ องค� ก ารเภส� ช กรรม
หร%อแทนองค�การเภส�ชกรรมในกรณ� เช�น ข�อบ�งค�บ ระเบ�ยบ ค.าส�ง& ประกาศ หน�งส%อภายนอก หน�งส%อประท�บตรา
หน�งส%อร�บ รอง ส�ญญา เคร%&องแบบของผ8�ปฏ+บ�ต+งานองค�การเภส�ชกรรม ใบส�งของ ใบแจ�งหน�2 ใบเสรJจร�บเง+น
อาคารสถานท�แ& ละยานพาหนะ เป)นต�น
(2) ตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม ตามข�อ 5 (1) ให�ใช�ก�บผล+ตภ�ณฑ�ยาต.าราหลวง
(ยาสาม�ญประจ.าบ�านท�&องค�การเภส�ชกรรมผล+ต)
(3) ตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม ตามข�อ 5 (2) ให�ใช�ก �บหน� งส%อภายใน หน�งส%อ
ประชาส�มพ�นธ� งานโฆษณาประชาส�มพ�นธ� ผล+ตภ�ณฑ� อาคารสถานท�&และยานพาหนะ
ข� อ 7 ห� า มม+ ให�น . าตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม ตามข� อ 4 และข� อ 5 ไปใช� เพ%& อธ> รก+ จ
อ%& นใดท�&ม +ใช�ก+จการขององค�การเภส� ชกรรมโดยเดJดขาด
ข�อ 8 บรรดาตราส�ญล�กษณ�หร%อเคร%อ& งหมายใดท�&ใช�อย8�กอ� นการใช�ระเบ�ยบน�2 และไม�สอดคล�องก� บ
หล� กเกณฑ�ท� &ก .าหนดไว� ในระเบ� ยบน� 2 ให� คงใช� จ นกว� าจะหมดหร% อช.าร> ดเส%& อมค> ณภาพ เม%& อจะจ� ดท.าขH 2 นใหม� ให�
ถ%อปฏ+บ �ต+ตามระเบ� ยบน�2 โดยเคร�งคร� ด
ประกาศ ณ ว�นท�& 18 ส+งหาคม พ.ศ. 2548
(ลงช%&อ) ว�นช�ย ศ>ภจ�ต>ร�ส
(นายว�นช�ย ศ>ภจ�ต>ร�ส)
รองผ8�อ.านวยการ ร�กษาการในต.าแหน�ง
ผ8�อ.านวยการองค�การเภส�ชกรรม
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การใช�ตราส�ญล�กษณ�ขององค�การเภส�ชกรรม
การน&าไปใช�งาน
ใหม�
เด*ม
1. ตราส�ญล�กษณ�องค�การเภส�ชกรรม ม�ล�กษณะ 1. หน�งส%อภายนอก ส�ญญา 1. เอกสารท>กชน+ด
เป)นร8ปง8พ�นคธาคบเพล+งม�ป9กเหน%อค.าว�า “องค�การ หน�งส%อร�บรอง
2. ช>ดปฏ+บ�ต+งาน
เภส�ชกรรม” อย8�ในวงกลม ด�งร8ป
2. ค.าส�ง& ประกาศ ระเบ�ยบ
3. ยานพาหนะ อาคารสถานท�&
ข�อบ�งค�บ
3. ส�ญล�กษณ�เคร%&องแบบเป)น
ทางการ ตราประท�บ
4. ยานพาหนะ อาคารสถานท�&
ตราส�ญล�กษณ�

2. ตราส�ญล�กษณ�ท�&ใช�ก�บผล+ตภ�ณฑ�องค�การ
2.1 ตราส�ญล�กษณ�เป)นร8ปคร>ฑพ�าห�อย8�เหน%อ
ค.าว�า “ยาต.าราหลวง” ด�งร8ป

2.2 ตราส�ญล�กษณ�เป)นร8ปง8พน� คธาคบเพล+งม�ปก9
อย8�ด�านซ�าย และม�คา. ว�า GPO อย8�เหน%อค.าว�า
“องค�การเภส�ชกรรม” อย8�ด�านขวาในกรอบส�&เหล�&ยม
ด�งร8ป
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ใช�ก�บผล+ตภ�ณฑ�ยาต.าราหลวง ใช�เป)นส�ญล�กษณ�ประกอบก�บ
(ยาสาม�ญประจ.าบ�านท�&
ฉลากยาสาม�ญประจ.าบ�านท�&
องค�การเภส�ชกรรมผล+ต)
องค�การเภส�ชกรรมผล+ตจ.าหน�าย

ใช�ก�บหน�งส%อภายใน หน�งส%อ
ประชาส�มพ�นธ� งานโฆษณา
ประชาส�มพ�นธ� ผล+ตภ�ณฑ�
อาคารสถานท�&และยานพาหนะ

ส�ญล�กษณ�ประกอบผล+ตภ�ณฑ�
เอกสารงานโฆษณาประชา
ส�มพ�นธ� อาคารสถานท�& หร%อ
ยานพาหนะ

ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม
ว�าด�วย การใช�โทรศ�พท�เคล��อนท��เพ�อ� การปฏ"บ�ตง" าน
พ.ศ. 2548
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(ส��เน�)
ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม
ว�าด�วย การใช�โทรศ�พท�เคล��อนท��เพ�อ� การปฏ"บ�ตง" าน
พ.ศ. 2548
---------------------------------อาศ�ยอ* า นาจตามความในมาตรา 21 แห� ง พระราชบ� ญญ�ต " อ งค� ก ารเภส� ช กรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองค�การเภส�ชกรรมได�พ " จารณาในการประช4มคร�5งท�� 4 ป6ง บประมาณ 2548 เม��อว�นท� � 27
มกราคม 2548 ม�มต"เห8นชอบให�วางระเบ�ยบไว�ดง� ต�อไปน�5
ข�อ 1. ระเบ�ยบน�5เร�ยกว�า “ ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม ว�าด�วย การใช�โทรศ�พท�เคล�อ� นท��เพ��อการ
ปฏ"บ�ตง" าน พ.ศ. 2548 “
ข�อ 2. ระเบ�ยบน�ใ5 ห�ใช�บง� ค�บต�5งแต�ว�นท�� 1 ก4มภาพ�นธ� 2548 เป<นต�นไป
ข�อ 3. ในระเบ�ยบน�5
“ ผ?�อา* นวยการ ” หมายความว�า ผ?�อา* นวยการองค�การเภส�ชกรรม
“ รองผ?�อ*านวยการ ” หมายความว�า รองผ?�อา* นวยการองค�การเภส�ชกรรม
“ ผ?�ปฏ"บ�ต"งาน ” หมายความว�า ผ?�อา* นวยการ พน�กงานและล?กจ�างท4กประเภทของ
องค�การเภส�ชกรรม
“ องค�การ ” หมายความว�า องค�การเภส�ชกรรม
“ ค�าบร"ก ารโทรศ�พท� เคล��อ นท� � ” หมายความว�า ค�าบร"ก ารในการใช�โ ทรศ�พท� เคล��อ นท� �
และให�หมายความรวมถBง ค�าใช�บร"การอ��น ๆ ท��ส�งผ�านทางเคร��องโทรศ�พท�ดว� ย
ข� อ 4. ให�บ 4คคลผ? �ด * า รงต*าแหน� งด� งต� อ ไปน� 5 ม�ส " ทธ" ใช� โทรศ� พท� เคล�� อนท� � เพ� � อการปฏ"บ �ต " งานของ
องค�การ โดยองค�ก ารจะเป<นผ? �จ� ายค� าบร"ก ารโทรศ� พท� เคล��อ นท� �ให�เท�าท� �จ�ายจร" ง และโดยประหย�ดแต� ไม� เก"น
วงเง"นท��กา* หนดไว� ด�งน�5
(1) ผ?�อ*านวยการไม�จ*าก�ดวงเง"น
(2) รองผ?�อา* นวยการ และผ?�เช��ยวชาญพ"เศษ 11 เด�อนละไม�เก"น 4,000 บาท
(3) ผ?�อา* นวยการฝIาย ผ?�อา* นวยการส*าน�ก ผ?�อา* นวยการสถาบ�น ผ?�ชว� ยผ?�อา* นวยการ
และผ?เ� ช�ย� วชาญ 10 เด�อนละไม�เก"น 3,000 บาท
(4) ผ?ป� ฏ"บ�ตง" านอ�น� ท��มค� วามจ*าเป<นต�องใช�โทรศ�พท�เคล�อ� นท�เ� พ�อ� การปฏ"บ�ตง" าน และได�รบ�
อน4ม�ตจ" ากผ?�อา* นวยการเป<นราย ๆ ไป เด�อนละไม�เก"น 2,000 บาท
/ข�อ 5
-2-
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ข�อ 5 การจ�ดหาโทรศ�พท�เคล�อ� นท�เ� พ�อ� การปฏ"บ�ตง" าน ให�อย?ใ� นด4ลพ"นจ" ของผ?�อา* นวยการพ"จารณา
ตามความเหมาะสม และความจ*าเป<นในการปฏ"บ�ตง" าน
ข�อ 6 ในกรณ�ท�มเ� หต4ผลความจ*าเป<นจะต�องเบ"กจ�ายเง"นค�าบร"การโทรศ�พท�เคล�อ� นท�เ� พ��อการ
ปฏ"บ�ต"งานขององค�การเก"นกว�าอ�ตราท��กา* หนดไว�ในข�อ 4 ให�เสนอขออน4ม�ต"ต�อผ?�อา* นวยการเป<นกรณ� ๆ ไป
ข�อ 7 ให�ฝIายบ�ญช�และการเง"นเป<นผ?เ� บ"กจ�ายค�าบร"การโทรศ�พท�เคล��อนท�ต� ามระเบ�ยบน�5
ข�อ 8 ในกรณ�ท�ม�ปญ
L หาในการปฏ"บ�ตต" ามระเบ�ยบน�5 ให�ผ?�อา* นวยการเป<นผ?�ว"น"จฉ�ยช�5ขาด
ประกาศ ณ ว�นท�� 28 ก4มภาพ�นธ� พ.ศ. 2548
(ลงช��อ) จร�ล ตฤณว4ฒ"พงษ�
(นายจร�ล ตฤณว4ฒ"พงษ�)
ประธานกรรมการองค�การเภส�ชกรรม
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ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม
ว�าด�วย การจ�าหน�ายผล�ตภ�ณฑ�ให�แก�ภาคเอกชนโดยเง�นเช$%อ
พ.ศ. 2553
____________
โดยท�%เป0นการสมควรก�าหนดหล�กเกณฑ� ว�ธ�การและเง$%อนไขในทางปฏ�บ�ต�เก�%ยวก�บการจ�าหน�าย
ผล� ตภ� ณฑ� ให� แก� ภาคเอกชนโดยเง� นเช$% อ เพ$% อให� การขายผล� ตภ� ณฑ� ขององค� การเภส� ชกรรมเป0 นไปอย� า ง
รวดเร5วและม�ประส�ทธ�ภาพ
อาศ�ยอ�านาจตามความในมาตรา 28 (2) แห�งพระราชบ�ญญ�ต�องค�การเภส� ชกรรม พ.ศ. 2509
ผ<�อ�านวยการองค�การเภส�ชกรรม ให�วางระเบ�ยบไว�ด�งน�=
ข�อ 1 ระเบ�ยบน�=เร�ยกว�า “ระเบ�ยบองค�การเภส�ชกรรม ว�าด�วย การจ�าหน�ายผล�ตภ�ณฑ�ให�แก�ภาค
เอกชนโดยเง�นเช$%อ พ.ศ. 2553”
ข�อ 2 ให�ใช�ระเบ�ยบน�=ต�=งแต�ว�นถ�ดจากว�นประกาศเป0นต�นไป
ข�อ 3 ให�ยกเล�ก
(1) ระเบ� ย บองค� ก ารเภส� ช กรรม ว� าด� ว ย การจ� า หน� า ยผล� ตภ� ณฑ� ให� แก� ภ าคเอกชน
โดยเง�นเช$% อ พ.ศ. 2550
(2) ระเบ� ย บองค� ก ารเภส� ช กรรม ว� าด� ว ย การจ� า หน� า ยผล� ตภ� ณฑ� ให� แก� ภาคเอกชน
โดยเง�นเช$% อ (ฉบ�บท�% 2) พ.ศ. 2550
บรรดาระเบ� ย บ และค� าส� % งอ$ % น ใดท� %ก � า หนดไว� แล� ว ในระเบ� ย บน� = หร$ อซD % งข� ด หร$ อ แย� งก� บ
ระเบ�ยบน�= ให�ใช�ระเบ�ยบน�= แทน
ข�อ 4 ในระเบ�ยบน�=
“ผล�ตภ�ณฑ�” หมายความว�า ผล�ตภ�ณฑ�ท�%ผล�ตโดยองค�การเภส�ชกรรมรวมถDงผล�ตภ�ณฑ�ท�%
ผล�ตภายใต�ส<ตรต�าร�บขององค�การเภส�ชกรรม หร$อภายใต�ช$%อการค�าขององค�การเภส�ชกรรม และให�รวมถDง
ผล�ตภ�ณฑ� เคม�ภ�ณฑ� อHปกรณ�การบรรจH ของผ<ผ� ล�ตอ$%นท�%องค�การเภส�ชกรรมเป0นผ<�จ�าหน�าย
“ภาคเอกชน” หมายความว�า บHคคลหร$อน�ต�บคH คลท�%มใ� ช�ภาคร�ฐ และให�รวมถDงผ<�จา� หน�ายช�วง
แต�ไม�รวมถDงผ<�แทนจ�าหน�ายท�%ได�ร�บแต�งต�=งเป0นการเฉพาะราย
/“เง�นเช$%อ”….
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-2“เง�นเช$%อ” หมายความว�า การช�าระเง�นของล<กค�าเก�นกว�า 45 ว�น น�บจากว�นท�%ระบHในใบ
ส�งของ/ใบก�าก�บภาษ�
“วงเง�นเช$อ% ” หมายความว�า กรอบจ�านวนเง�นท�%ล<กค�าสามารถค�างช�าระตามวงเง�นท�%ได�ร�บ
อนHม�ต� โดยจะช�าระภายในระยะเวลาท�%ก�าหนดไว�ในวงเง�นหร$อส�ญญา หร$อข�อตกลงท�%ได�ร�บอนHม�ต�
“ผ<�อ�านวยการ” หมายความว�า ผ<�อ�านวยการองค�การเภส�ชกรรม
ข�อ 5 ให�ฝOายการตลาดและการขายด�าเน�นการพ�จารณาและก�าหนดหล�กเกณฑ�การเปPดวงเง�นเช$%อ
และการขยายวงเง�นเช$%อของภาคเอกชน และเสนอผ<�อ�านวยการเพ$%ออนHม�ต�ให�ใช�หล�กเกณฑ�ด�งกล�าว
ข�อ 6 การพ�จารณาวงเง�นเช$%อแต�ละราย ให�เป0นไปตามหล�กเกณฑ�ท�%ก�าหนดในข�อ 5 โดยจะต�อง
ระบHรายละเอ�ยด ส�วนลด วงเง�นเช$%อ เง$%อนไขการช�าระเง�นและก�าหนดเวลาการช�าระเง�นให�ช�ดเจน และข�อม<ล
อ$%น ๆ ท�%จ�าเป0น
ข�อ 7 การอนHม�ต�วงเง�นเช$%อ ให�อย<�ในอ�านาจของผ<�ด�ารงต�าแหน�งและภายในวงเง�นด�งต�อไปน�=
(1) วงเง�นเช$%อไม�เก�น 100,000 บาท ให�อย<�ในอ�านาจพ�จารณาอนHม�ต�ของผ<�อ�านวยการกอง
การขายภาคเอกชน
(2) วงเง�นเช$%อไม�เก�น 200,000 บาท ให�อย<�ในอ�านาจพ�จารณาอนHม�ต�ของผ<�อ�า นวยการฝOาย
การตลาดและการขาย
(3) วงเง�นเช$%อเก�นกว�า 200,000 บาท และม�หล�กทร�พย�ค=�าประก�นเต5มจ�านวนตามระเบ�ยบน�=
ให�อย<�ในอ�านาจพ�จารณาอนHม�ต�ของผ<�อ�านวยการฝOายการตลาดและการขาย
(4) วงเง� น เช$ % อ เก� น กว� า 200,000 บาท และไม�ม� หล� กทร� พย�ค= � า ประก� น ให� อย< � ใ นอ� า นาจ
พ�จารณาอนHม�ต�ของผ<�อ�านวยการ แต�ท�=งน�=วงเง�นเช$%อต�องไม�เก�น 5,000,000 บาท
ข� อ 8 ภาคเอกชนท�%ม � ความประสงค� จะซ$= อผล� ตภ� ณฑ� ขององค� การเภส� ชกรรมโดยเง� นเช$% อ
ให�ด�าเน�นการเสนอขอวงเง�นเช$อ% ตามท�อ% งค�การเภส�ชกรรมก�าหนด ยกเว�นกรณ�ท�เ% ป0นการส�งเสร�มการขาย
การแข�งข�นในท�องตลาด การขายผล�ตภ�ณฑ�ใกล�หมดอายHหร$อท�อ% งค�การเภส�ชกรรมม�ได�ใช�หร$อเหล$อใช� หร$อเพ$%อ
ประโยชน�อ$%น ๆ ขององค�การเภส�ชกรรม ให�ผ<�อา� นวยการม�อ�านาจอนHม�ต�ขายเง�นเช$%อโดยไม�ต�องขอวงเง�นเช$%อ
ข�อ 9 ภาคเอกชนท�%ม�ความประสงค�จะซ$=อผล�ตภ�ณฑ�ขององค�การเภส�ชกรรมเก�นวงเง�นเช$%อท�%ได�
ร�บอนHม�ต�ไว�เป0นคร�=งคราว ให�ฝOายการตลาดและการขายพ�จารณาเสนอผ<�อ�านวยการอนHม�ต�เป0น คราว ๆ ไป
/ข�อ 10 หล�กเกณฑ�....
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-3ข�อ 10 หล�กเกณฑ�การค=�าประก�นวงเง�นเช$%อ ให�ถ$อปฏ�บ�ต�ด�งน�=
(1) วงเง�นเช$%อเก�นกว�า 200,000 บาท ต�องม�หล�กทร�พย�ค=�าประก�นในส�วนท�%เก�น 200,000 บาท
เว�นแต� ผ<�อ�านวยการอนHม�ต�ให�ยกเว�นไม�ต�องวางหล�กทร�พย�ค=�าประก�น ท�=งน�=วงเง�นเช$%อท�%ไม�ต�องวางหล�กทร�พย�
ด�งกล�าวจะต�องไม�เก�น 5,000,000 บาท
(2) การเสนอขายผล� ตภ� ณฑ�ท� %ม � ก ารท� าส� ญ ญาหร$ อข� อ ตกลง ก� บ ห� า งสรรพส� นค� า
(Modern Trade) ไม�ต�องม�หล�กทร�พย�ค=�าประก�นวงเง�นเช$%อ
ข�อ 11 หล�กทร�พย�ท�%น�ามาค=�าประก�นวงเง�นเช$%อ ให�ใช�หล�กทร�พย�อย�างหนD%งอย�างใดด�งต�อไปน�=
(1) เง�นสด หร$อแคชเช�ยร�เช5ค หร$อต�]วแลกเง�นธนาคาร
(2) หน�งส$อค=�าประก�นธนาคาร หร$อพ�นธบ�ตรร�ฐบาล
(3) ท�%ด�น หร$อท�%ด�นพร�อมส�%งปล<กสร�าง
ข�อ 12 ให�ผ<�อ �านวยการม�อ �านาจก�า หนดหล�กเกณฑ� และว�ธ� การในการเปPดวงเง� น เช$ % อรวมท� = ง
หล�กเกณฑ�และว�ธ�การท�%จ�าเป0นแก�การปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบน�=ตามท�%ฝOายการตลาดและการขายเสนอ
ประกาศ ณ ว�นท�% 18 กHมภาพ�นธ� พ.ศ. 2553

(นายว�ท�ต อรรถเวชกHล)
ผ<�อ�านวยการองค�การเภส�ชกรรม
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ส��เน�

ค��ส��งองคก�รเภส�ชกรรม
ท�� อภ (1) 004/2553
เร��อง มอบอ��น�จให#ปฏ&บ�ต&ก&จก�รเฉพ�ะอย,�งแทนผ/#อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม
_____________________
ต�มท��ได#ม�ค��ส��งองคก�รเภส�ชกรรม มอบอ��น�จให#ปฏ&บ�ต&ก&จก�รเฉพ�ะอย,�งแทนผ/#อ��นวยก�ร
องคก�รเภส�ชกรรมไปแล#ว น�5น
เพ�อ� ให#ก�รด��เน&นง�นด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย เป7นไปอย,�งม�ประส&ทธ&ภ�พและม�คว�มเหม�ะสม
ย&�งข95น อ�ศ�ยอ��น�จต�มคว�มในม�ตร� 26 แห,งพระร�ชบ�ญญ�ต&องคก�รเภส�ชกรรม พ.ศ. 2509 ประกอบก�บ
คว�มในข#อ 4 ข#อ 5 และ ข#อ 6 แห,งข#อบ�งค�บองคก�รเภส�ชกรรม ว,�ด#วย ก�รมอบอ��น�จให#ปฏ&บ�ต&ก&จก�ร
เฉพ�ะอย,�งแทนผ/#อ��นวยก�รองค ก�รเภส�ชกรรม พ.ศ. 2528 ผ/#อ��นวยก�รองค ก�รเภส�ชกรรม จ9งม�ค��ส��ง
มอบอ��น�จให#ผ/#ปฏ&บ�ต&ง�นท��ร�บผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย ปฏ&บ�ต&ก&จก�รแทนผ/#อ��นวยก�รด�งต,อไปน�5
ข#อ 1 มอบอ��น�จในก�รอน@ม �ต&ให#ล/กค#�ภ�คร�ฐและภ�คเอกชน ย�มผล&ตภ�ณฑ ในกรณ�เร,งด,วน
ให#แก,ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
(1) รองผ/#อ��นวยก�รท��ร�บผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 200,000 บ�ท
(2) ผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 100,000 บ�ท
(3) รองผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 50,000 บ�ท
(4) ผ/#อ��นวยก�รกองท@กกองในฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 10,000 บ�ท
ข#อ 2 มอบอ��น�จในก�รอน@ม�ต&ย�มผล&ตภ�ณฑเพ��อจ��หน,�ยนอกสถ�นท�� ในกรณ�เร,งด,วน ให#แก,
ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
(1) รองผ/#อ�� นวยก�รท��รบ� ผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย คร�ง5 หน9ง� ไม,เก&น 2,000,000 บ�ท
(2) ผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 1,000,000 บ�ท
(3) ผ/#อ��นวยก�รกองก�รข�ยภ�คเอกชน คร�5งหน9�งไม,เก&น 500,000 บ�ท
ข#อ 3 มอบอ��น�จในก�รเสนอร�ค�ข�ยผล&ตภ�ณฑให#ก�บส,วนร�ชก�ร องคกรของร�ฐ เทศบ�ล
ร�ฐว&ส�หก&จ ม/ลน&ธ& และสภ�ก�ช�ดไทย ให#แก,ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
/(1) รองผ/#อ��นวยก�ร.....
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-2(1) รองผ/#อ��นวยก�รท��รบ� ผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย ไม,จ��ก�ดวงเง&น
(2) ผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 4,000,000 บ�ท
(3) รองผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 3,000,000 บ�ท
(4) ผ/#อ��นวยก�รกองท@กกองในฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 2,000,000 บ�ท
ข#อ 4 มอบอ��น�จในก�รอน@ม�ตข& �ยและหร�อลงน�มในหน�งส�อส�ญญ�ซ�5อข�ยให#ก�บส,วนร�ชก�ร
องคกรของร�ฐ เทศบ�ล ร�ฐว&ส�หก&จ ม/ลน&ธ& และสภ�ก�ช�ดไทย ให#แก,ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
(1) รองผ/#อ��นวยก�รท��รบ� ผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย ไม,จ��ก�ดวงเง&น
(2) ผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 4,000,000 บ�ท
(3) รองผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 3,000,000 บ�ท
(4) ผ/#อ��นวยก�รกองท@กกองในฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 2,000,000 บ�ท
ข#อ 5 มอบอ��น�จในก�รอน@ม�ต& และหร�อลงน�มในหน�งส�อแจ#งต�ดจ��หน,�ยผล&ตภ�ณฑ ให#แก,
ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
(1) รองผ/#อ��นวยก�รท��รบ� ผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย ไม,จ��ก�ดวงเง&น
(2) ผ/#อ�� นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย ภ�ยในวงเง&นท�ไ� ด#รบ� มอบอ��น�จให#เสนอร�ค�ข�ย
หร�ออน@ม�ต&ข�ย
(3) รองผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย ภ�ยในวงเง&นท��ได#ร�บมอบอ��น�จให#เสนอ
ร�ค�ข�ยหร�ออน@ม�ต&ข�ย
(4) ผ/#อ��นวยก�รกองท@กกองในฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย ภ�ยในวงเง&นท��ได#ร�บมอบอ��น�จ
ให#เสนอร�ค�ข�ยหร�ออน@ม�ต&ข�ย
ข#อ 6 มอบอ��น�จในก�รอน@ม�ต&บร&จ�คผล&ตภ�ณฑ และอ@ปกรณ ท��จ��เป7นต#องใช#ก�บผล&ตภ�ณฑ
ให#ก�บล/กค#� ให#แก,ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
(1) รองผ/#อ��นวยก�รท��รบ� ผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 100,000 บ�ท
(2) ผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 5,000 บ�ท
(3) รองผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 3,000 บ�ท
(4) ผ/#อ��นวยก�รกองท@กกองในฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 1,000 บ�ท
/ข#อ 7 มอบอ��น�จ.....
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-3ข#อ 7 มอบอ��น�จในก�รอน@ม�ต&ซ�5อเพ��อใช#ในก&จกรรมต�มแผนส,งเสร&มก�รข�ยท��ได#ร�บคว�ม
เหKนชอบจ�กคณะกรรมก�รบร&ห�รงบประม�ณแล#ว ให#แก,ผ/#ด��รงต��แหน,งด�งต,อไปน�5
(1) รองผ/#อ��นวยก�รท��รบ� ผ&ดชอบด#�นก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 50,000 บ�ท
(2) ผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 10,000 บ�ท
(3) รองผ/#อ��นวยก�รฝF�ยก�รตล�ดและก�รข�ย คร�5งหน9�งไม,เก&น 5,000 บ�ท
(4) ผ/#อ��นวยก�รกองก�รตล�ด คร�5งหน9�งไม,เก&น 5,000 บ�ท
ข#อ 8 ค��ส��งใดท��ข�ดหร�อแย#งก�บค��ส��งน�5 ให#ถ�อปฏ&บ�ต&ต�มค��ส��งน�5แทน
ท�5งน�5 ต�5งแต,บ�ดน�5เป7นต#นไป
ส�ง� ณ ว�นท�� 3 ม�น�คม พ.ศ. 2553

(น�ยว&ทต& อรรถเวชก@ล)
ผ/#อ�� นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม
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ส��เน�
ค��ส��งองคก�รเภส�ชกรรม
ท�� อภ (๑) ๐๑๐/๒๕๕๖
เร��อง มอบอ��น�จให"ปฏ%บ�ต%ก%จก�รเฉพ�ะอย+�งแทนผ."อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม
เพ�� อ ให" ก �รด�� เน% น ง�นด" � นก�รตล�ดและก�รข�ยขององค ก�รเภส� ช กรรม เป3 น ไปอย+ � ง
คล+องต�วและม�ประส%ทธ%ภ�พ อ�ศ�ยอ��น�จต�มคว�มในม�ตร� ๒๖ แห+งพระร�ชบ�ญญ�ต%องคก�รเภส�ชกรรม
พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบก�บคว�มในข"อ ๔ ข"อ ๕ และ ข"อ ๖ แห+งข"อบ�งค�บองคก�รเภส�ชกรรม ว+�ด"วย ก�รมอบ
อ��น�จให"ปฏ%บ�ต%ก%จ ก�รเฉพ�ะอย+� งแทนผ."อ�� นวยก�รองคก�รเภส� ช กรรม พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ." อ�� นวยก�ร
องคก�รเภส�ชกรรม จ<งม�ค��ส��งมอบอ��น�จให" รองผ."อ��นวยก�ร ท��ก��ก�บด.แลฝ>�ยก�รตล�ดและก�รข�ย
ม�อ��น�จอน?ม�ต%จ��หน+�ยผล%ตภ�ณฑท��เก%นวงเง%นเช��อให"แก+ล.กค"�ภ�คเอกชนเป3นคร�ว ๆ ไป โดยให"พ%จ�รณ�
ประว�ต% คว�มน+� เช��อถ�อของล.ก ค"� รวมท�Eงวงเง%นท��เหม�ะสม ต�มระเบ�ยบองคก�รเภส�ช กรรม ว+� ด"ว ย
ก�รจ��หน+�ยผล%ตภ�ณฑให"แก+ภ�คเอกชนโดยเง%นเช��อ
ท�Eงน�E ต�งE แต+บ�ดน�Eเป3นต"นไป
ส��ง ณ ว�นท�� ๑ ส%งห�คม พ.ศ. ๒๕๕๖
(น�งส�วพ%ศมร กล%�นส?วรรณ)
รองผ."อ��นวยก�ร ร�กษ�ก�รในต��แหน+ง
ผ."อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม
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ส��เน�
ค��ส��งองคก�รเภส�ชกรรม
ท�� อภ (๑)๐๒๗ /๒๕๕๖
เร��อง มอบอ��น�จให"ปฏ%บ�ตก% %จก�รเฉพ�ะอย+�งแทนผ."อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม
___________________
เพ��อให"ก �รด��เน%นง�นด"�นก�รส+งเสร%มก�รข�ยของฝ4� ยก�รตล�ดและก�รข�ย เป6นไปอย+� ง
ม� ประส% ท ธ%ภ�พและเหม�ะสมย%� ง ข:; น อ�ศ� ยอ�� น�จต�มคว�มในม�ตร� ๒๖ แห+ ง พระร�ชบ� ญ ญ� ต%อ งค ก�ร
เภส�ชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบก�บคว�มในข"อ ๔ ข"อ ๕ และ ข"อ ๖ แห+งข"อบ�งค�บองคก�รเภส�ชกรรม ว+�ด"วย
ก�รมอบอ��น�จให"ปฏ%บ�ต%ก%จก�รเฉพ�ะอย+�งแทนผ."อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ."อ��นวยก�ร
องคก�รเภส�ชกรรมจ:งม�ค��ส��งมอบอ��น�จ ด�งน�;
๑. ให"ยกเล%กค��ส�ง� องคก�รเภส�ชกรรม ท�� อภ (๑) ๐๐๖/๒๕๕๖ ลงว�นท�� ๓ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๖
เร��อง มอบอ��น�จให"ปฏ%บ�ต%กจ% ก�รเฉพ�ะอย+�งแทนผ."อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม และให"ใช"ค��ส��งน�;แทน
๒. ให"รองผ."อ��นวยก�ร ท��ร�บผ%ดชอบด"�นก�รตล�ดและก�รข�ย อนDม�ต%ค+�ใช"จ+�ยในก�รส+งเสร%ม
ก�รข�ยได"คร�ง; หน:�งไม+เก%น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท (สองแสนบ�ทถ"วน)
๓. ให"ผ."อ��นวยก�รฝ4�ยก�รตล�ดและก�รข�ย อนDม�ต%ค+�ใช"จ+�ยในก�รส+งเสร%มก�รข�ยได"คร�;งหน:�ง
ไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห"�หม��นบ�ทถ"วน)
ท�;งน�; ต�;งแต+บ�ดน�;เป6นต"นไป
ส��ง ณ ว�นท�� ๑๓ พฤศจ%ก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖

(น�ยสDว�ช เซ�ยศ%รว% �ฒน�)
ผ."อ��นวยก�รองคก�รเภส�ชกรรม
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ส�าเนา
ค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม
ท�� อภ (๑) ๐๑๔/๒๕๕๘
เร��อง มอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อก& &จก�รเฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�, งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
_________________
เพ��อให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก �รดำเนินงานของ�� เน&นง�นขององค ก�รเภสั่�ช กรรมเป3 นไปอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,� งเห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ะสั่มและม�ประสั่&ท &ภ�พ
อ�7�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ��น�จติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มคว�มในม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร� ๒๖ แห้ปฏิบัติกิจการเฉพ,งพระร�ชบ�ญญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&องคก�รเภสั่�ชกรรม พ.7. ๒๕๐๙ ประกอบก�บ
คว�มในข#อ ๔ ข#อ ๕ และ ข#อ ๖ แห้ปฏิบัติกิจการเฉพ,งข#อบ�งค�บองคก�รเภสั่�ชกรรม ว,�ดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ก�รมอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก&จก�ร
เฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�, งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ/# �� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม พ.7. ๒๕๒๘ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ/# �� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจ<งม�ค�� สั่�ง� ดำเนินงานของง� น�=
ข#อ ๑ ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม ท�� อภ (๑) ๐๑๒/๒๕๕๘ ลงว�นท�� ๑๐ พ>7จ&ก�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมน
พ.7. ๒๕๕๘
บรรดำเนินงานของ�ค��สั่�� งอ�� นใดำเนินงานของท� ก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของไว# แล#วในค��สั่�� งน�= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ <� งข� ดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� อแย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม# งก� บค��สั่�� งน�=
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ใช#ค��สั่��งน�=แทน
ข#อ ๒ มอบอ��น�จในก�รสั่�ง� ก�ร ก�รอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ก�รอน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� & ก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& �ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อก& �รห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ก�รดำเนินงานของ��เน&นก�รอ�น�
ท��ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจะพ<งปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อดำเนินงานของ��เน&นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มกฎห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ระเบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ ข#อบ�งค�บ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อค��สั่��ง
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพร# องผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#เช��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวช�ญพ&เ7B และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&กจ& ก�รแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ดำเนินงานของ�งน�=
๑. ด้านบ�านบริหาร�หาริหาร
๑.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน&นก�รและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อ จ#�งท�� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ,อมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเช,�ท@กว& � คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
๑.๒ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ# ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� มเง& นและจ, �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง& นทดำเนินงานของรอง คร�= งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม, เก& น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งล#�นบ�ทD#วน)
๑.๓ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�รให้ปฏิบัติกิจการเฉพ# ค, �ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออบแทนและเง& นสั่น� บสั่น@ น คร�= งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม, เก& น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่องแสั่นบ�ทD#วน)
๑.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมค�, เบ�=ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมประช@ม คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท
๑.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นท@กประเภท คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ล#�นบ�ทD#วน)
๑.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อค& ,�ร�บรอง คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๒๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทD#วน)
๑.F อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ�� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ น,� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท ร�พ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมสั่&นGดำเนินงานของ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แลกเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมน Gอนห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อ บร&จ�ค แปรสั่ภ�พ
ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อท��ล�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมทร�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมสั่&นเป3นสั่/ญของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท��ร�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม&ดำเนินงานของชอบ คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๓๐๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่�มแสั่นบ�ทD#วน)
๑.๘ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�รล�ท@กประเภทของพน�กง�น ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเว#นก�รล�ออกจ�กง�น
/๑.๙ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#......
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๑.๙ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพพ# น�กง�นในสั่�งก�ดำเนินงานของไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& �ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง& �นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�, งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพวดำเนินงานของ� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� นอกท�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ง�= สั่��น�กง�น และห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ�
ค,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รเดำเนินงานของ&นท�ง
๑.๑๐ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นใช#พ�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนะสั่,วนติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�วไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในประเท7
๑.๑๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�รท��ง�นล,วงเวล� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อก�รท��ง�นในว�นห้ปฏิบัติกิจการเฉพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม@ดำเนินงานของของพน�กง�นในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�น
ท�ร� �บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมดำเนินงานของ& ชอบ
๑.๑๒ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพพ# น�กง�นไปอบรม สั่�มมน� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ง& �นในติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�, งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพวดำเนินงานของ� รวมถ้วน)ง< ก�รอน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� &
ค,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รอบรม สั่�มมน�และเดำเนินงานของ&นท�ง คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งแสั่นบ�ทถ้วน)#วน)
๑.๑๓ อน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อให้ปฏิบัติกิจการเฉพพ# น�กง�นในห้ปฏิบัติกิจการเฉพนว, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท�ร� บ� ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมดำเนินงานของ& ชอบไปติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�, งประเท7 โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมมใ& ช,ก�รไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ& น�# ท��
๑.๑๔ ลงน�มในเอกสั่�รก�รขอใบอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ และห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ก�รขอติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออ, ทะเบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนใบอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อทก@ ประเภท
ในแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,ละเร��องของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นในก�รก��ก�บดำเนินงานของ/แล
๑.๑๕ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเอกสั่�รมอบอ��น�จท��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นในก��ก�บดำเนินงานของแ/ ลไปดำเนินงานของ��เน&นก�ร
๑.๑๖ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อโติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออบของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท��ร�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม&ดำเนินงานของชอบ ในเร��องท��ไม,เป3นปIญห้ปฏิบัติกิจการเฉพ� ไม,ใช,
เป3นก�รก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของนโย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และไม,ใช,ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อท��ม�ไปถ้วน)<งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ดำเนินงานของ��รงติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ��แห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,งระดำเนินงานของ�บปล�ดำเนินงานของกระทรวงข<=นไป
๒. ด้านบา� นบ�ญชีและการเงิน�และการิหารเงิน�น
๒.๑ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& จ, �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง& นในใบสั่��ค� ญจ, �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง& นท�� ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม, �นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อรวจแล# ว ฉบ� บห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม, เก& น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทถ้วน)#วน) และอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อจ& ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นภ�ษ�ท@กประเภท
๒.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ใ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#จ,� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อ จ,� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเ ง&นท@ก ประเภท คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม,เก&น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ล#�นบ�ทถ้วน)#วน)
๒.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ถ้วน)อนเง&นจ�กบ�ญช�เง&นฝ�ก น�ค�รขององคก�รเภสั่�ชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลงน�ม
ในใบถ้วน)อนเง&น
๒.๓.๑ กรณีเงินสด ครั้งเ� ง&นสั่ดำเนินงานของ คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทถ้วน)#วน)
๒.๓.๒ กรณีเงินสด ครั้งโ� อนเง&นระห้ปฏิบัติกิจการเฉพว�, งบ�ญช�เง&นฝ�ก น�ค�รไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๒.๔ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ, �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง& นรองจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเพ�� อเป3 นเง& นสั่ดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,อย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพม@ นเว� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนสั่��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� บกองก�รเง& น
คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทถ้วน)#วน)
๒.๕ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ# ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน, วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นม� และจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง& นรองจ, �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�= งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม, เก& น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งแสั่นบ�ทถ้วน)#วน)
๒.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง&นทดำเนินงานของรองกรณีเงินสด ครั้ง�พ&เ7ษ ดำเนินงานของง� น�=
๒.๖.๑ กรณีเงินสด ครั้งย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� �มเง&นทดำเนินงานของรองเก&นวงเง&นท��ไดำเนินงานของ#ร�บมอบอ��น�จ
๒.๖.๒ กรณีเงินสด ครั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� /#ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�งค#�งสั่,งใบสั่��ค�ญค/,จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเง&นสั่ดำเนินงานของคงเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อเก&นก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของเวล�
๒.F ลงน�มสั่��งจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นจ�ก น�ค�ร

/๓. ดำเนินงานของ�# นทร�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�กร......
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-๓๓. ด้านบ�านทริหารพ� ยากริหารบ�คคล
๓.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�ดำเนินงานของค,�จ#�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเง&นเดำเนินงานของ�อนของพน�กง�นห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อล/กจ#�ง กรณีเงินสด ครั้ง�พน�กง�นห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อล/กจ#�ง
ไม,สั่,งใบล�ปLวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� สั่,งใบล�ปLวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเก&นก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของ
๓.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบ& รรจ@เป3นพน�กง�นทดำเนินงานของลองง�นและพน�กง�นประจ��
๓.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นไดำเนินงานของร# �บเง&นบ��เห้ปฏิบัติกิจการเฉพนMจ เง&นชดำเนินงานของเชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เง&นทดำเนินงานของแทน เง&นช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อก�ร <กB�
บ@ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร เง&นช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อบ@ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อรผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ป%&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�น เง&นค,�ร�กB�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ล เง&นเดำเนินงานของ�อนห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อค,�จ#�งสั่��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�บห้ปฏิบัติกิจการเฉพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม@ดำเนินงานของพ�กผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,อนประจ��ปN
๓.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นก/เ# ง&น
๓.๕ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพพ# น�กง�นไปอบรม สั่�มมน� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ไปป%&บติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ง& �นในติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�, งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพวดำเนินงานของ� รวมD<งก�รอน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� &
ค,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รอบรม สั่�มมน�และเดำเนินงานของ&นท�ง คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทD#วน)
๓.8 อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ล/กจ#�งเบ&กย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�และเวชภ�ณีเงินสด ครั้งO ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มใบสั่��งของแพทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท��เป3นย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�นอก
บ�ญช�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�กแห้ปฏิบัติกิจการเฉพ,งช�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&
๓.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อจ& #�งบ@คคลเป3นล/กจ#�ง
๓.๘ ลงน�มในสั่�ญญ�จ#�งล/กจ#�ง
๓.๙ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อสั่�ญญ�ค=��ประก�นพน�กง�นและล/กจ#�ง
๓.๑๐ ลงน�มในสั่�ญญ�ให้ปฏิบัติกิจการเฉพพ# น�กง�นล�ไป <กB� JPกอบรมในประเท และติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,�งประเท
๓.๑๑ ลงน�มในสั่�ญญ�เง&นก/สั่# ว�สั่ดำเนินงานของก& �รในฐ�นะผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก/# และในฐ�นะผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ร�บมอบฉ�นทะ
๓.๑๒ ลงน�มในบ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อรประจ��ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อว� เจ#�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�# ท��ของร�ฐและบ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อรแสั่ดำเนินงานของงติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อน
๓.๑๓ ลงน�มในประก� ท�เ� ก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวก�บก�รบร&ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�รง�นบ@คคล
๔. ด้านบา� นกฎหมาย
๔.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปร�บ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กก�รปร�บติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�ง ท��ม�วงเง&นไม,เก&น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
๔.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อขย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม@สั่�ญญ� ก�รแก#ไขเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนแปลงสั่�ญญ� ก�รย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กสั่�ญญ�
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�งท�ม� �วงเง&นไม,เก&น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
๔.๓ ลงน�มในสั่� ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� อสั่� ญญ�จ#�งในวงเง& นไม, เก& น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
๔.๔ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพจ# �, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ อ�= ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� สั่�ญญ�จ#�ง คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง<� ไม,เก&น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
๔.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อก& �รท��สั่�ญญ�ประก�นภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท@กประเภท
๕. ด้านบ�านการิหารตลาด้านบและการิหารขาย
๕.๑ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บสั่,วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ เท บ�ล ร�ฐว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ
ม/ลน&6& สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม Gดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
/๕.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม......
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-๔๕.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อข& �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อท��ข#อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลง ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อสั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บ
สั่,วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ เท7บ�ล ร�ฐว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ ม/ลน& & สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๕.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร& �ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOให้ปฏิบัติกิจการเฉพม, รวมท�=งก�รปร�บปร@งร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภณีเงินสด ครั้ง
� Oให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#สั่อดำเนินงานของคล#อง
ก�บกลไกท�งดำเนินงานของ�# นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อล�ดำเนินงานของ
๕.๔ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บบร&ษ�ท ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�งร#�นเอกชน คล&น&ก
โรงพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ลเอกชน ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อน&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&บ@คคลอ��น ๆ ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#เง��อนไข ดำเนินงานของง� น�=
๕.๔.๑ กรณีเงินสด ครั้ง�ท�ม�สั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ดำเนินงานของ��เน&นก�รโดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๕.๔.๒ กรณีเงินสด ครั้งท� ไ� ม,มสั่� ญ� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ อ�= ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภณีเงินสด ครั้ง
� O แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อม, ก� �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลงเปSดำเนินงานของวงเง&นเช�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# �� เน&นก�ร
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มวงเง&นเช��อท��ไดำเนินงานของติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ# กลง
๕.๔.๓ กรณีเงินสด ครั้ง� ท� ไม, ม� สั่� ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม. ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ภ� ณีเงินสด ครั้ง O และไม, ม� ก �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ก ลงเปS ดำเนินงานของ ว งเง& น เช�� อ
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# ��เน&นก�รไดำเนินงานของ# คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งล#�นบ�ทD#วน)
๕.๔.๔ กรณีเงินสด ครั้ง�สั่�งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อดำเนินงานของว# ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ดำเนินงานของ ไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๕.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& �ดำเนินงานของและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อแจ#งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อดำเนินงานของ� จ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๕.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบ& ร&จ�ค.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOและอ@ปกรณีเงินสด ครั้งท�จ� ��เป3นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#องใช#ก�บ.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO ในกรณีเงินสด ครั้งท� �เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวข#อง
ก�บก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งแสั่นบ�ทD#วน)
๕.F อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ล/กค#�ภ�คร�ฐห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเอกชนย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO ในกรณีเงินสด ครั้ง�จ��เป3นเร,งดำเนินงานของ,วน คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�ง
ไม,เก&น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องแสั่นบ�ทD#วน)
๕.� อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ก& �รให้ปฏิบัติกิจการเฉพสั่# ว, นลดำเนินงานของก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ อ�= ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�และเวชภ�ณีเงินสด ครั้งO แก,โรงพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ลเอกชนและคล&นก& แพทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ในร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มบ�ญช�ร�ค�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ภ�คร�ฐ
๕.; ลงน�มในสั่�ญญ�แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�=ง./จ# ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมชว, ง
๖. ด้านบ�านการิหารบริหาร�หาริหารพ�สด้านบ�และผล�ตภัณฑ์�ณฑ์+
๖.๑ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน& นก�รจ� ดำเนินงานของซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อว�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อD@ ดำเนินงานของ& บ อ@ ปกรณีเงินสด ครั้ง ก�รบรรจ@ และ.ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ� ณีเงินสด ครั้งO สั่��เรM จร/ปของ
./#.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออ�น คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
๖.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ#�งท@กว& � คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทD#วน)
ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเว#นก�รจ#�งท��ปร<กษ� และลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อและเอกสั่�รสั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อ สั่��งจ#�งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มวงเง&นท��ม�สั่ท& &อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ#�ง
คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่&บล#�นบ�ทD#วน) ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเว#นสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�ง
๖.๓ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ & อ�= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� จ#�งในกรณีเงินสด ครั้งจ� ��เป3นเร,งดำเนินงานของว, นดำเนินงานของว# ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ดำเนินงานของ คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง<� ไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทD#วน) โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ใช#ว& �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง&นทดำเนินงานของรอง
๖.๔ ลงน�มในเอกสั่�รท��เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวก�บพ& �ก�ร7@ลก�กร และในประก�7ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อค��สั่��งท��เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวก�บ
ก�รพ�สั่ดำเนินงานของ@ขององคก�รเภสั่�ชกรรม
๖.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม. ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อ ท�� ข#อ ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ก ลงติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� มห้ปฏิบัติกิจการเฉพ น�งสั่�อ
สั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อ.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOก�บสั่,วนร�ชก�รและเอกชน องคก�รของร�ฐ เท7บ�ล ร�ฐว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ ม/ลน& & สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
/๖.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& �ดำเนินงานของ......
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-๕๖.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& �ดำเนินงานของและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อแจ#งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อดำเนินงานของ� จ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๖.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&เปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมน.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOท��องคก�รเภสั่�ชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�=ท�ล/กค#�ท�=งภ�คร�Qและ
เอกชนสั่,งค�น คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทD#วน)
๖.๘ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& เ บ& ก .ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ภ� ณีเงินสด ครั้ง O ท�� อ งค ก�รเภสั่� ช กรรม.ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ช ดำเนินงานของ เ ชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล/ ก ค# � คร�= ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ น<� ง ไม, เ ก& น
๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทD#วน)
๖.๙ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ชดำเนินงานของเชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ� ณีเงินสด ครั้งO ของ./# .ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ อ� น คร�= งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม, เก& น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งแสั่นบ�ทD#วน)
๖.๑๐ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& เปล�� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมน.ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ� ณีเงินสด ครั้งO และห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� อลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�= ท� ล/ กค# �ภ�คร� Qและเอกชนสั่, งค� น
คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทD#วน)
๖.๑๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร& �ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภณีเงินสด ครั้ง
� O./#.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออ�น
๖.๑� เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บสั่,วนร�ชก�ร องคก�รของร�Q
เท7บ�ล ร�Qว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ ม/ลน&6& สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๖.๑๓ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งOให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บบร&B�ท ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�งร#�นเอกชน คล&น&ก
ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อโรงพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ลเอกชน ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อน&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบ& @คคลอ��น ๆ ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#เง��อนไข ดำเนินงานของ�งน�=
๖.๑๓.๑ กรณีเงินสด ครั้ง�ท�ม�สั่�99�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# ��เน&นก�รโดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๖.๑๓.� กรณีเงินสด ครั้งไ� ม,มสั่� 9� 9�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ อ�= ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภณีเงินสด ครั้ง
� O แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อม, ก� �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลงเปSดำเนินงานของวงเง&นเช�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# �� เน&นก�ร
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มวงเง&นเช��อท��ไดำเนินงานของติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ# กลง
๖.๑๓.๓ กรณีเงินสด ครั้ง�ท�ไม,ม�สั่�99�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO และไม,ม�ก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลงเปSดำเนินงานของวงเง&นเช��อ
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# ��เน&นก�รไดำเนินงานของ# คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งล#�นบ�ทD#วน)
๖.๑๓.� กรณีเงินสด ครั้ง�สั่� งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ดำเนินงานของ ไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๖.๑� อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�ดำเนินงานของและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อแจ#งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�ดำเนินงานของจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม.ล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งO โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๖.๑๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&เบ&กย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�จ�กคล�งสั่&นค#�สั่�ข�ภ�คเพ��อสั่ว�สั่ดำเนินงานของ&ก�รพน�ก ง�น คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น
๑๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทD#วน) ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,อคนติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออ, ปN
๖.๑๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน&นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ#�งและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �=อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ#�ง กรณีเงินสด ครั้ง�จ��เป3นห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเร,งดำเนินงานของ,วน
ในวงเง&นคร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งแสั่นบ�ทD#วน)
๖.๑๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&เง&นรองจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเพ�� อก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อก�รจ#�งในก�รดำเนินงานของ��เน&นง�น คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม,เก&น
๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งแสั่นบ�ทD#วน)
๖.๑๘ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&บร&จ�คย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บล/กค#�ในพ�= นท�� สั่�ข�ภ�ค คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<� งไม,เก&น ๑๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทD#วน)
๖.๑๙ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ค,�ร� บรองล/กค# �ในพ�= นท�� สั่�ข�ภ�คไม, เก& นเดำเนินงานของ� อนละ ๑๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทD#วน)

/๗. ดำเนินงานของ�# นเภสั่�ช......
องค์การเภสัชกรรม
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-๖๗. ด้านบา� นเ(ส��เคม�(�)*+
๗.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ =�ออ@ปกรณีเงินสด ครั้ง ช&=นสั่,วน อะไห้ปฏิบัติกิจการเฉพล,เคร��องจ�กรกล ว�สั่ดำเนินงานของ@ในง�นช,�งและสั่&�งอ��นท��จ��เป3น
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,อง�นช,�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ�ดำเนินงานของจ#�งในท@กกรณีเงินสด ครั้ง� ท�=งงบลงท@นและงบท��ก�ร เพ��อม&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#เก&ดำเนินงานของคว�มเสั่�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแก,ก�รดำเนินงานของ��เน&นง�น
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มปกติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ขององคก�รเภสั่�ชกรรม คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๓๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่�มแสั่นบ�ทD#วน)
๗.๒ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� ออน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงน�มในสั่� ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ� ณีเงินสด ครั้งฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชา ของ
ฝL�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเภสั่�ชเคม�ภ�ณีเงินสด ครั้งฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชา คร�=งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งล#�นบ�ทD#วน)
๘. ด้านบา� นเทคโนโลย�และวิศวกรรม�ศวิศวกรรมกริหารริหารม
๘.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ =�ออ@ปกรณีเงินสด ครั้ง ช&=นสั่,วน อะไห้ปฏิบัติกิจการเฉพล,เคร��องจ�กรกล ว�สั่ดำเนินงานของ@ในง�นช,�งและสั่&�งอ��นท��จ��เป3น
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,อง�นช,�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ�ดำเนินงานของจ#�งในท@กกรณีเงินสด ครั้ง� ท�=งงบลงท@นและงบท��ก�ร เพ��อม&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#เก&ดำเนินงานของคว�มเสั่�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแก,ก�รดำเนินงานของ��เน&นง�น
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มปกติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ขององคก�รเภสั่�ชกรรม คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๓๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่�มแสั่นบ�ทD#วน)
๙. ด้านบา� นสถาบ�นวิศวกรรม�จัยและพัฒนา�ยและพ�ฒนา
๙.๑ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แ ละห้ปฏิบัติกิจการเฉพ ร� อ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ข �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงน�มในสั่� ญ ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ �= อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ภ� ณีเงินสด ครั้ง ฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชา ของ
สั่D�บ�นว&จ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและพ�Tน� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ <�งอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/,ในช,วงท��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�งไม,สั่�ม�รDผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,ละคร�=งจ��นวนม�ก สั่��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�บสั่,งเข#�กองคล�งและ
กระจ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีเงินสด ครั้งฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาไดำเนินงานของ# คร�ง= ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งไม,เก&น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน<�งล#�นบ�ทD#วน)
ข#อ ๓ อ��น�จในก�รสั่��งก�ร ก�รอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�รห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อก�รดำเนินงานของ��เน&นก�รอ��นใดำเนินงานของ
ในดำเนินงานของ�# นบร&ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ร ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#เช��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวช�ญพ&เ7B และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ม�อ��น�จดำเนินงานของ��เน&นก�รไดำเนินงานของ# เว#นแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,
ดำเนินงานของ�# นบ�ญช�และก�รเง&น ดำเนินงานของ#�นทร�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�กรบ@คคล ดำเนินงานของ#�นกฎห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดำเนินงานของ#�นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อล�ดำเนินงานของและก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดำเนินงานของ#�นก�รบร&ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�รพ�สั่ดำเนินงานของ@
และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ภ� ณีเงินสด ครั้ง ฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชา ดำเนินงานของ# � นเภสั่� ช เคม� ภ� ณีเงินสด ครั้ง ฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชา ดำเนินงานของ# � นเทคโนโลย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� แ ละว& 7 วกรรม และดำเนินงานของ# � นสั่D�บ� น ว& จ� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แ ละพ� T น�
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#เช��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวช�ญพ&เ7B และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ท��ไดำเนินงานของ#ร�บมอบห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมม�อ��น�จก��ก�บดำเนินงานของ/แลเ(พ�ะ
ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท��ไดำเนินงานของ#ร�บมอบอ��น�จเท,�น�=น
ข#อ � ในกรณีเงินสด ครั้ง�ท�รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#เช��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวช�ญพ&เ7B ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ไม,สั่�ม�รD
ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า& บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ง �นไดำเนินงานของ# ดำเนินงานของ# ว ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ@ ใ ดำเนินงานของ เ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ@ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ น<� ง ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ# ร องผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/# อ� � นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ก �รห้ปฏิบัติกิจการเฉพ ร� อ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/# เ ช�� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ว ช�ญพ& เ 7Bท�� อ �ว@ โ สั่สั่/ ง สั่@ ดำเนินงานของ ใ นว� น น�= น
เป3นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ควบค@ม ก��ก�บดำเนินงานของ/แล บ�งค�บบ�ญช�และสั่��งก�รในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นน�=น ๆ เพ&�มข<=นอ�ก โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ม�อ��น�จภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#
ขอบเขติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน#�ท��ทไ� ดำเนินงานของ#ร�บมอบห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ท�=งน�= ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�=งแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบ, �ดำเนินงานของน�=เป3นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อน# ไป
สั่��ง ณีเงินสด ครั้ง ว�นท�� ๑๖ �นว�คม พ.7. ๒๕๕๘
(น�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนพพร ช��นกล&�น)
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม

58

องค์การเภสัชกรรม

คู่มือพนักงานขาย

ส��เน�
ค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม
ท�� อภ (๑) ๐๐๘ /๒๕๕๙
เร��อง มอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&กจ& ก�รเฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,�งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
_______________
เพ�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉพก# �รดำเนินงานของ��เน&นง�นขององคก�รเภสั่�ชกรรมเป3นไปดำเนินงานของว# ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว�มเห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ะสั่มและม�ประสั่&ท ภ& �พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง&� ข7น8
อ�9�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ��น�จติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มคว�มในม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร� ๒๖ แห้ปฏิบัติกิจการเฉพ,งพระร�ชบ�;;�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&องคก�รเภสั่�ชกรรม พ.9. ๒๕๐๙ ประกอบก�บข#อ ๔
ข#อ ๕ และข#อ ๖ ของข#อบ�งค�บองคก�รเภสั่�ชกรรมว,�ดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ก�รมอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก&จก�รเฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,�งแทน
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม พ.9. ๒๕๒๘ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจ7งม�ค��สั่��ง ดำเนินงานของง� น�8
๑. ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม ท�� (๑) ๐๑๖/๒๕๕๖ ลงว�นท�� ๒๙ สั่&งห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�คม พ.9. ๒๕๕๖
๒. มอบอ��น�จในก�รอน>ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&เปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณฑ์และหรือลดหนี้ที่ลูกค้าภาครัฐ หรือภาคเและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�8ท�ล/กค#�ภ�คร�ฐ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อภ�คเอกชน
สั่,งค�นนอกห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�กเกณฑ์และหรือลดหนี้ที่ลูกค้าภาครัฐ หรือภาคเก�รค�น ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อแลกเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณฑ์และหรือลดหนี้ที่ลูกค้าภาครัฐ หรือภาคเ ดำเนินงานของ�งน�8
๒.๑ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#เช��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวช�;พ&เ9B ท�ก� ��ก�บดำเนินงานของ/แลCD�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อล�ดำเนินงานของและก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทF#วน)
๒.๒ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รCD�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อล�ดำเนินงานของและก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๒๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทF#วน)
๒.G รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รCD�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อล�ดำเนินงานของและก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๑๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทF#วน)
ท�8งน�8 ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�8งแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบ, �ดำเนินงานของน�8เป3นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อน# ไป
สั่��ง ณ ว�นท�� ๒๘ เมB�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมน พ.9. ๒๕๕๙

(น�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนพพร ช��นกล&�น)
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
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ส�าเนา
ค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม
ท�� อภ (๑) ๐๑๔/๒๕๕๙
เร��อง มอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อก& &จก�รเฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�, งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
_______________
เพ��อให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�รดำเนินงานของ��เน&นง�นขององคก�รเภสั่�ชกรรมเป3นไปอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,�งเห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ะสั่มและม�ประสั่&ท &ภ�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม&�งข78น
อ�9�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ��น�จติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มคว�มในม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร� ๒๖ แห้ปฏิบัติกิจการเฉพ,งพระร�ชบ�ญญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&องคก�รเภสั่�ชกรรม พ.9. ๒๕๐๙ ประกอบก�บ
คว�มในข#อ ๔ ข#อ ๕ และ ข#อ ๖ ของข#อบ�งค�บองคก�รเภสั่�ชกรรม ว,�ดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ก�รมอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก&จก�ร
เฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�, งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ/# �� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม พ.9. ๒๕๒๘ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ/# �� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจ7งม�ค�� สั่�ง� ดำเนินงานของง� น�8
ข#อ ๑ ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&ก ค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม ท�� อภ (๑) ๐๐๕/๒๕๔๗ ลงว�นท�� ๑๕ มกร�คม
พ.9. ๒๕๔๗
บรรดำเนินงานของ�ค��สั่��งอ��นใดำเนินงานของท�ก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของไว#แล#วในค��สั่��งน�8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   7�งข�ดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อแย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม#งก�บค��สั่��งน�8 ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ใช#ค��สั่��งน�8แทน
ข#อ ๒ มอบอ��น�จในก�รสั่�ง� ก�ร ก�รอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ก�รอน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� & ก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ก& �ร ห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ก�รดำเนินงานของ�� เน&นก�รอ�น�
ท��ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ�� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจะพ7งปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อดำเนินงานของ��เน&นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มกฎห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ข#อบ�งค�บ ระเบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อค��สั่��ง
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รBC�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รสั่��น�ก และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รสั่ถ�บ�น ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&กจ& ก�รแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ดำเนินงานของ�งน�8
๑. ด้านบ�านบริหาร�หาริหาร
๑.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน&นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8 อ จ#�งท�� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ,อม ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเช,� คร�8 งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7� งไม,เก&น ๕๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
๑.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นรองจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเพ��อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อ จ#�งท�� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ,อม ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเช,� คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๕,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�พ�นบ�ทถ#วน)
๑.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อเ& บ&กเง&นชดำเนินงานของเชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นรองจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� ไม,เก&น ๒๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉพมน� บ�ทถ#วน)
๑.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ค,� ร�บรอง กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�บ@ค คลภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนอกม�ดำเนินงานของ/ง�น ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อร,ว มประช@มภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใ นองคก�ร
เภสั่�ชกรรม คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๒,๐๐๐ บ�ท (สั่องพ�นบ�ทถ#วน)
๑.๕ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมม� เง&นทดำเนินงานของรอง คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� ไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� แสั่นบ�ทถ#วน) ไดำเนินงานของแ# ก, ก�รสั่��รอง
เป3นค,�เบ�8ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเล�8ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง ค,�พ�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนะ ค,�ท��พ�กเดำเนินงานของ&นท�ง ค,�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ,อมแซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ม ค,�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อสั่&นค#� ค,�จ#�งท��ของ ค,�จ#�งแรงง�น และ
ค,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ�น ๆ
๑.๖ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ค& �, ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�, นท�ง (ค,�ท�งดำเนินงานของว, น) และค,�Iดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมสั่�รรถร�บจ#�งสั่� �รณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือะของพน�กง�นในสั่�งก�ดำเนินงานของ
๑.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ,� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นค,� อ�กรแสั่ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ มปJ และห้ปฏิบัติกิจการเฉพร� อ ค,� รรมเน� ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมม ท��ท �งร�ชก�รเร�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก เกK บ
ท@กประเภท คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๓,๐๐๐ บ�ท (สั่�มพ�นบ�ทถ#วน)
๑.๘ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ.& ..
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๑.๘ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นไปอบรม สั่�มมน�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นในติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,� งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพว�ดำเนินงานของ รวมถ7งก�ร
อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อค& ,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รอบรม สั่�มมน�และเดำเนินงานของน& ท�ง คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๘๐,๐๐๐ บ�ท (แปดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
๑.๙ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง� สั่�อโติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ# อบท�ว� ไปในง�นของห้ปฏิบัติกิจการเฉพนว, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นในสั่�งก�ดำเนินงานของ ในเร�อ� งท�ไ� ม,เป3นปMญห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�
ไม,ใช,เป3นก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ไม,ใช,เป3นก�รก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของนโย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และไม,ใช,ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อท��ม�ไปถ7งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ดำเนินงานของ��รงติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ��แห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,งระดำเนินงานของ�บอ6&บดำเนินงานของ�
ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเท�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบเท,�ข78นไป
๑.๑๐ ลงน�มร�บรองในสั่��เน�เอกสั่�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�, ง ๆ ท��เป3นขององคก�รเภสั่�ชกรรม
๒. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารส�าน�กอำนวยการ�านวยการิหาร
๒.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ปร�บ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กก�รปร�บติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�งท��ม�วงเง&นไม,เก&น
๕,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ล#�นบ�ทถ#วน)
๒.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อขย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม@สั่�ญญ� ก�รแก#ไขเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนแปลงสั่�ญญ� ก�รย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กสั่�ญญ�
และห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�งท��มว� งเง&นไม,เก&น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ล#�นบ�ทถ#วน)
๒.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&บร&จ�คผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือNและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือท��จ��เป3นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#องใช#ก�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือN คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น
๕,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�พ�นบ�ทถ#วน)
๒.๔ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ค, �ร�บรอง คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๕,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�พ�นบ�ทถ#วน)
๒.๕ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� &ค�, ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมทก@ ประเภทในง�นของสั่��น�กอ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� ไม,เก&น ๑๐ ,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
๒.๖ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ค& �, ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�, นท�ง (ค,�ท�งดำเนินงานของว, น) และค,�โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมสั่�รรถร�บจ#�งสั่�6�รณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือะของผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเ/# ช�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� วช�ญ
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ชว, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#เช��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวช�ญพ&เ9O รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร
๒.๗ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อแจ#งค/,สั่�ญญ�ในเร��องก�รปร�บ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กก�รปร�บ ก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อขย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
อ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม@สั่�ญญ� ก�รแก#ไขเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนแปลงสั่�ญญ� ก�รเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อชดำเนินงานของเชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมสั่&นค#� และก�รย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล&กสั่�ญญ�
๒.๘ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�ง ในวงเง&นไม,เก&น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ล#�นบ�ทถ#วน)
๓. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารฝ่ายทรัพยากรบุคค�ายทริหารพ� ยากริหารบ�คคล
๓.๑ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ดำเนินงานของ� ค�, จ#�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� เง&นเดำเนินงานของอ� นของพน�กง�นห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ล/กจ#�ง กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือล� �ปCวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล�ก&จเก&นก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของ
ไม,สั่,งใบล� สั่,งใบล�ปCวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเก&นก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ข�ดำเนินงานของง�น
๓.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นค,�ร�กO�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ล เง&นช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อก�ร97กO�บ@ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร เง&นช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อบ@ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร
เง&นช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อเล�8ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมงดำเนินงานของ/บ@ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อร และเง&นสั่งเคร�ะห้ปฏิบัติกิจการเฉพผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง& �นกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�ประสั่บสั่�6�รณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๓.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อใ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�และเวชภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือN
๓.๔ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ใ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ# พ น� ก ง�นก/#เ ง& น และลงน�มในสั่� ญ ญ�ก/# เ ง& น ในฐ�นะผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/# ใ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ# ก/# แ ละในฐ�นะ
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#รบ� มอบฉ�นทะ
๓.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ.& ..
องค์การเภสัชกรรม
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-๓๓.๕ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� จ& �, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นค,�พวงห้ปฏิบัติกิจการเฉพรดำเนินงานของ� เค�รพ9พ คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งพ�นบ�ทถ#วน)
๓.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นช,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อเก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวก�บง�น9พผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นและครอบคร�ว คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น
๒,๐๐๐ บ�ท (สั่องพ�นบ�ทถ#วน)
๓.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นไปอบรม สั่�มมน� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นในติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,�งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพว�ดำเนินงานของ รวมถ7งก�ร
อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อค& ,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รอบรม สั่�มมน� และเดำเนินงานของ&นท�ง คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องแสั่นบ�ทถ#วน)
๓.๘ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อร�บรองก�รม�สั่&ท &เบ&กค,� ร�กษ�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ล กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นและ
ครอบคร�วเข#�ร�บก�รร�กษ�พย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ลในโรงพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ล และกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� ป/# ฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ง& �นประสั่พอ@บติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� เ& ห้ปฏิบัติกิจการเฉพติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อเ@ น�อ� งจ�กก�รท��ง�น
๓.๙ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อร�บรองก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�น ร�บรองเง&นเดำเนินงานของ�อน
๓.๑๐ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออบร�บ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อร�บรองก�ร กQ ง�นของน�ก97กษ� Qกง�น
๓.๑๑ ลงน�มในสั่�ญญ�จ#�งแรงง�นล/กจ#�งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มโครงก�ร
๔. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารฝ่ายทรัพยากรบุคค�ายบ�ญชีและการเงิน#และการิหารเงิน�น
๔.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นในใบสั่��ค�ญจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นท�� ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,�นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อรวจแล#ว ฉบ�บห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7� งไม,เก&น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งล#�นบ�ทถ#วน)
๔.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อจ& ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มทดำเนินงานของรอง คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งแสั่นบ�ทถ#วน)
๔.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&จ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นค,�สั่� �รณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ/ปโภคติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,�ง ๆ ค,�ท��คว�มสั่ะอ�ดำเนินงานของ ค,�ร�กษ�คว�มปลอดำเนินงานของภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ค,�ของ �กข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เง&นประก�นสั่�ญญ� เง&นประก�นซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   อง เง&นเดำเนินงานของอ� น ค,�จ#�ง และค,�ล,วงเวล� ของพน�กง�นและล/กจ#�ง
๔.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อจ& ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นในใบสั่��ค�ญจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ว�สั่ดำเนินงานของก& �รแก,พน�กง�นและล/กจ#�ง
๔.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อจ& ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นภ�ษ�ม/ลค,�เพ&�ม ภ�ษ�โรงเร�อน และภ�ษ�เง&นไดำเนินงานของ# ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ก ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ ท��จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๔.๖ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� จ& �, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมม� ทดำเนินงานของรองเพ�อ� ก�รออกของภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง&นท�ป� ร�กฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มเอกสั่�รห้ปฏิบัติกิจการเฉพลก� ฐ�น
ก�รออกของ
๔.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นในสั่�งก�ดำเนินงานของ ไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,�งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพว�ดำเนินงานของ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อนอกท��ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�8งสั่��น�กง�นในเขติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ
กร@งเทพมห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�นคร รวมถ7งก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ค,�ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รเดำเนินงานของ&นท�งดำเนินงานของง� กล,�วดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๔.๘ เบ&กถอนเง&นประเภทเง&นนอกงบประม�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือจ�กกระทรวงก�รคล�ง
๔.๙ ลงน�มร�บทร�บร�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�, ง ๆ ค�อ
(๑) ร�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นก�รเกKบเง&นจ�กล/กห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�8
(๒) ร�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นเง&นคงเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อประจ��ว�นห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�งจ�กปRดำเนินงานของบ�ญช�แล#ว
(๓) ร�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นเง&นสั่ดำเนินงานของคงเห้ปฏิบัติกิจการเฉพล�อ สั่ม@ดำเนินงานของบ�ญช�เง&นสั่ดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม,อย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๕. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารฝ่ายทรัพยากรบุคค�ายเ(��ชีและการเงินเ�)#(�*+,
๕.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   & �8ออ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ ช&8นสั่,วน อะไห้ปฏิบัติกิจการเฉพล,ของเคร��องจ�กรกล และว�สั่ดำเนินงานของ@ในง�นช,�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ�ดำเนินงานของจ�# ง
เพ��อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ,อมแซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ม ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อบ��ร@งร�กษ�เม��อถ7งก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�จ��เป3น เพ��อม&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#เก&ดำเนินงานของก�รเสั่�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแก,ก�รดำเนินงานของ��เน&นง�น
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มปกติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ขององคก�รเภสั่�ชกรรม ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง&นคร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
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๕.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ.& ..

-๔๕.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   8�อว�สั่ดำเนินงานของ@ก�รผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ว�สั่ดำเนินงานของ@ง�นบ#�น และว�สั่ดำเนินงานของ@เพ��อก�ร97กษ�ทดำเนินงานของลองในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�จ��เป3น
ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อเร,งดำเนินงานของว, น คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๒๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
๕.๓ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แ ละห้ปฏิบัติกิจการเฉพ ร� อ อน@ ม� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ข �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงน�มในสั่� ญ ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8 อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ภ� ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ N ของ
BC�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเภสั่�ชเคม�ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือN คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�แสั่นบ�ทถ#วน)
๖. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารฝ่ายทรัพยากรบุคค�ายเทคโนโลย#และว�ศวกริหารริหารมีภัณฑ์
๖.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   & �8ออ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ ช&8นสั่,วน อะไห้ปฏิบัติกิจการเฉพล,ของเคร��องจ�กรกล และว�สั่ดำเนินงานของ@ในง�นช,�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ�ดำเนินงานของจ�# ง
เพ��อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ,อมแซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   ม ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อบ��ร@งร�กษ�เม��อถ7งก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนดำเนินงานของในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�จ��เป3น เพ��อม&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#เก&ดำเนินงานของก�รเสั่�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแก,ก�รดำเนินงานของ��เน&นง�น
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มปกติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ขององคก�รเภสั่�ชกรรม ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง&นคร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
๖.๒ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� แ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง, ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง�8 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมค/# วบค@มง�นก,อสั่ร#�ง ง�นปร�บปร@งสั่ถ�นท�� ง�นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อดำเนินงานของ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง�8 ระบบเคร�อ� งจ�กรกล
ก�รผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& และสั่น�บสั่น@นก�รผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ
๗. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารฝ่ายทรัพยากรบุคค�ายการิหารตลาด้านบและการิหารขาย
๗.๑ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือNให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บสั่,วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ เท9บ�ล ร�ฐว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ
ม/ลน&6& สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่��ล�# นบ�ทถ#วน)
๗.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อข& �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือN กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�ม�เง��อนไขพ&เ9ษและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�ง
ไม,เก&น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่��ล#�นบ�ทถ#วน)
๗.๓ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ข& �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพรอ� ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง� สั่�อสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   อ�8 ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉพก# บ� สั่,วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ
เท9บ�ล ร�ฐว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ ม/ลน&6& สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�สั่�งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ดำเนินงานของ คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่��ล#�นบ�ทถ#วน)
๗.๔ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือNให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บบร&ษ�ท ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�งร#�นเอกชน คล&น&ก
โรงพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ลเอกชน ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อน&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&บ@คคลอ��น ๆ ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#เง��อนไข ดำเนินงานของง� น�8
(๑) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือท� ม� สั่� ญ
� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   อ�8 ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ
� Nให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# �� เน&นก�รไดำเนินงานของ# คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� ไม,เก&น ๔๐๐ ,๐๐ บ�ท
(สั่��แสั่นบ�ทถ#วน)
(๒) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือไ� ม,มสั่� ญ
� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   อ�8 ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ
� N แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อม, ก� �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลงเปRดำเนินงานของวงเง&นเช�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# ��เน&นก�รไดำเนินงานของ#
คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� ไม,เก&น ๔๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่�แ� สั่นบ�ทถ#วน)
(๓) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือไ� ม,มสั่� ญ� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   อ�8 ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ
� Nและไม,มก� �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลงเปRดำเนินงานของวงเง&นเช�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉพดำเนินงานของ# �� เน&นก�รไดำเนินงานของ#
คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งแสั่นบ�ทถ#วน)
(๔) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�สั่�งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อดำเนินงานของว# ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ดำเนินงานของ ไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๗.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน&นก�รและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือNของผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออ�น เพ��อจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�ง
ไม,เก&น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องแสั่นบ�ทถ#วน)
๗.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&บร&จ�คผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือNและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือท��จ��เป3นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#องใช#ก�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือN คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น
๕,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ#�พ�นบ�ทถ#วน)
๗.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ.& ..
องค์การเภสัชกรรม
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-๕๗.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&และห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อแจ#งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�ดำเนินงานของจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง&นท��ไดำเนินงานของ#ร�บ
มอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๗.๘ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�รลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�8ในใบลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�8และเพ&�มห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�8ใ นใบสั่,งของ/ใบก��ก�บภ�ษ� ในระห้ปฏิบัติกิจการเฉพว,� ง
ดำเนินงานของ��เน&นก�รโดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
๗.๙ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ล/กค#�ภ�คร�ฐและเอกชนย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ ในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ�จ��เป3นเร,งดำเนินงานของ,วน คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�ง
ไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งแสั่นบ�ทถ#วน)
๗.๑๐ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อก& �รให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#พน�กง�นในสั่�งก�ดำเนินงานของไปปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ง�นในติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,�งจ�งห้ปฏิบัติกิจการเฉพว�ดำเนินงานของ ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อนอกท�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ง�8 สั่��น�กง�น
ในเขติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกร@งเทพมห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�นคร รวมถ7งก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ค�, ใช#จ�, ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�รเดำเนินงานของ&นท�งดำเนินงานของ�งกล,�วดำเนินงานของว# ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๗.๑๑ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อน��สั่,งบ�ญช�ร�ค�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อแจ#งก�รเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนแปลงร�ค�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ท��องคก�ร
เภสั่�ชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ให้ปฏิบัติกิจการเฉพม, ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#แก,ล/กค#�ท�8งภ�คร�ชก�รและภ�คเอกชนทร�บ
๘. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารฝ่ายทรัพยากรบุคค�ายบริหาร�หาริหารพส� ด้านบ�และผู้อำล�ตภ�ณฑ์,
๘.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อก�รลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อท��ข#อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อกลง ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อสั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ก�บสั่,วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ เท9บ�ล ร�ฐว&สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉพก&จ ม/ลน&6& สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�ง
ไม,เก&น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่��ล#�นบ�ทถ#วน)
๘.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน&นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใของผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ออ�น เพ��อจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มแบบ วสั่. (เวชภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ
สั่��เรKจร/ป) คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่��ล�# นบ�ทถ#วน)
๘.F อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&และห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�งสั่�อแจ#งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�ดำเนินงานของจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง&นคร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�ง
ไม,เก&น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่�ล� �# นบ�ทถ#วน)
๘.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&เปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ และห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉพน�8ท�ล/กค#�ท�8งภ�คร�ฐและภ�คเอกชนสั่,งค�น
คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งแสั่นบ�ทถ#วน)
๘.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&เบ&กผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใท��องคก�รเภสั่�ชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ชดำเนินงานของเชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล/กค#�ภ�คร�ชก�ร คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�ง
ไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งแสั่นบ�ทถ#วน)
๘.: อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ดำเนินงานของ��เน&นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อพ�สั่ดำเนินงานของ@ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใ ว�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อถ@ดำเนินงานของ&บ และอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�มคว�มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#องก�รของ
ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�น คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (แปดำเนินงานของล�# นบ�ทถ#วน)
๘.๗ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   8�อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ#�งท@กว&6� คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (แปดำเนินงานของล#�นบ�ทถ#วน)
ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเว#นก�รจ#�งท��ปร7กษ�
๘.๘ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อจ#�งดำเนินงานของ#วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง&นสั่ดำเนินงานของ คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งแสั่นบ�ทถ#วน)
โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ใช#ว6& �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง&นทดำเนินงานของรอง
๘.๙ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อสั่�ญญ�จ#�ง ลงน�มในเอกสั่�รท��เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวก�บก�รสั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน   �8อสั่��งจ#�ง
คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (แปดำเนินงานของล�# นบ�ทถ#วน)
๘.๑๐ ก�รย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง&นทดำเนินงานของรอง
(๑) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือท� ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� อ# งจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป3นเง&นสั่ดำเนินงานของ คร�ง8 ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� ไม,เก&น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉพนง7� แสั่นบ�ทถ#วน)
(๒) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือท� �ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ#องจ,�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป3นเชKค ไม,จ��ก�ดำเนินงานของวงเง&น
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๙. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร...

-๖๙. ผู้อำ�อำนวยการ�านวยการิหารสถาบ�นว�จัยและพัฒนา�ยและพ�ฒนา
๙.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใของสั่ถ�บ�นว&จ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและพ�Sน� ?7�งอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/,ในช,วงท��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�งไม,สั่�ม�รถผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ
แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ,ละคร�8งจ��นวนม�ก สั่��ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�บสั่,งเข#�กองคล�งและกระจ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล&ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใไดำเนินงานของ# คร�8งห้ปฏิบัติกิจการเฉพน7�งไม,เก&น ๒๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉพม�นบ�ทถ#วน)
ข#อ ๓ อ��น�จในก�รสั่��งก�ร ก�รอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ ก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ& ก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่า&บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ&ก�ร ห้ปฏิบัติกิจการเฉพร�อก�รดำเนินงานของ��เน&นก�รอ��นใดำเนินงานของ
ในดำเนินงานของ#�นบร&ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�ร ให้ปฏิบัติกิจการเฉพ#ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รBC�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รสั่��น�ก และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รสั่ถ�บ�น ม�อ��น�จดำเนินงานของ��เน&นก�รไดำเนินงานของ#
ในห้ปฏิบัติกิจการเฉพน,วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท��ก��ก�บดำเนินงานของ/แลและบ�งค�บบ�ญช�
ข#อ ๔ กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือท� ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� ไ/# ดำเนินงานของร# บ� มอบอ��น�จไม,สั่�ม�รถปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าบ& ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ� ห้ปฏิบัติกิจการเฉพ& น�# ท�ไ� ดำเนินงานของ# ให้ปฏิบัติกิจการเฉพผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม# ท/# ไ� ดำเนินงานของร# บ� แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง, ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อง�8 ให้ปฏิบัติกิจการเฉพเ# ป3นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท/# �� ก�รแทน
เป3นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#รบ� มอบอ��น�จ
ท�8งน�8 ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�8งแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบ, �ดำเนินงานของน�8เป3นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อน# ไป
สั่��ง ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือ ว�นท�� ๑๙ สั่&งห้ปฏิบัติกิจการเฉพ�คม พ.9. ๒๕๕๙

(น�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนพพร ช��นกล&�น)
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม/#อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
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ส�าเนา
ค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม
ท�� อภ (๑)๐๐๔ /๒๕๖๐
เร��อง มอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่%บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ก% %จก�รเฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�+ งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
__________________
เพ�� อ ให้ปฏิบัติกิจการเฉ" ก �รดำเนินงานของ�� เน%น ง�นขององคก�รเภสั่� ช กรรมเป4 น ไปอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม+ � งเห้ปฏิบัติกิจการเฉ ม �ะสั่มและม� ป ระสั่% ท % ภ �พ
อ�8�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ��น�จติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มคว�มในม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ร� ๒๖ แห้ปฏิบัติกิจการเฉ+งพระร�ชบ�ญญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%องคก�รเภสั่�ชกรรม พ.8. ๒๕๐๙ ประกอบก�บ
คว�มในข"อ ๔ ข"อ ๕ และ ข"อ ๖ ของข"อบ�งค�บองคก�รเภสั่�ชกรรม ว+�ดำเนินงานของว" ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ก�รมอบอ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่%บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ก% %จก�ร
เฉพ�ะอย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�+ งแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ." �� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม พ.8. ๒๕๒๘ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจ=งม�ค��สั่��ง ดำเนินงานของง� น�>
ข"อ ๑ ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล%ก
(๑) ค��สั่��งองคก�รเภสั่�ชกรรม ท�� อภ (๑) ๐๐๒/๒๕๔๗ ลงว�นท�� ๗ มกร�คม พ.8. ๒๕๔๗
(๒) ค��สั่�ง� องคก�รเภสั่�ชกรรม ท�� อภ (๑) ๐๐๘/๒๕๔๗ ลงว�นท�� ๖ ก@มภ�พ�น พ.8. ๒๕๔๗
บรรดำเนินงานของ�ค��สั่��งอ��นใดำเนินงานของท�ก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉนดำเนินงานของไว"แล"วในค��สั่��งน�> ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน=�งข�ดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อแย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม"งก�บค��สั่��งน�> ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ใช"ค��สั่��งน�>แทน
ข"อ ๒ มอบอ��น�จในก�รสั่��งก�ร ก�รอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ ก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่%บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ก�รห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อก�รดำเนินงานของ��เน%นก�รอ��น
ท��ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรมจะพ=งปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่%บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อดำเนินงานของ��เน%นก�รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มกฎห้ปฏิบัติกิจการเฉม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ข"อบ�งค�บ ระเบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อค��สั่��ง
ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รกอง และห้ปฏิบัติกิจการเฉ�วห้ปฏิบัติกิจการเฉน"�ง�น ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่%บ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ก% %จก�รแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร ดำเนินงานของง� น�>
๑. ด้านบา� นบริหารห� าริหาร
๑.๑ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� ดำเนินงานของ% �� เน%นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> จ"�งท�� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ+ ม ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� เช+� คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๓๐,๐๐๐ บ�ท (สั่�มห้ปฏิบัติกิจการเฉมน� บ�ทE"วน)
๑.๒ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง%นทดำเนินงานของรอง คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�ห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน) ไดำเนินงานของ"แก+ ก�รสั่��รองเป4น
ค+�เบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม> เล�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม> ง ค+�พ�ห้ปฏิบัติกิจการเฉนะ ค+�ท�พ� ก� เดำเนินงานของน% ท�ง ค+�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ+ มแซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนม ค+�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> สั่%นค"� ค+�จ"�งท��ของ ค+�จ"�งแรงง�น ค+�ใช"จ�+ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในก�ร
ออกของ ค+�ร�บรอง ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อค+�ใช"จ�+ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ�น ๆ ท��ม�คว�มจ��เป4นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"องจ+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมโดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเรHวเพ�อ� ประโย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมชนติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้+อองคก�รเภสั่�ชกรรม
๑.๓ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อโติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบท��วไปในง�นของห้ปฏิบัติกิจการเฉน+วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นในสั่�งก�ดำเนินงานของ ในเร��องท��ไม+เป4นปIญห้ปฏิบัติกิจการเฉ�
ไม+ใช+เป4นก�รอน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ไม+ใช+เป4นก�รก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉนดำเนินงานของนโย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และไม+ใช+ห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อท��ม�ไปE=งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."ดำเนินงานของ��รงติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้��แห้ปฏิบัติกิจการเฉน+งระดำเนินงานของ�บรองอ %บดำเนินงานของ�
ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อเท�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบเท+�ข=>นไป
๒. �����าน���าริหาร�����าน���าริหาร
๒.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ค+�ใช"จ+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท@กประเภทในง�นของกองอ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�พ�นบ�ทE"วน)
๒.๒ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� ค% �+ ร�บรอง กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุบ� ค@ คลภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนอกม�ดำเนินงานของง. �น ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� ร+วมประช@มภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในองคก�รเภสั่�ชกรรม
คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งพ�นบ�ทE"วน)
๒.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%...
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-๒๒.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%บร%จ�คผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท��จ�� เป4 นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"อ งใช"ก�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ L คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น
๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งพ�นบ�ทE"วน)
๓. ����������� ���������
๓.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ปร�บ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก เล%กก�รปร�บติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ �มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อสั่�ญญ�จ"�งท��ม�ว งเง%นไม+เก%น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"� นบ�ทE"ว น) ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ�ท�สั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อ สั่�ญญ�จ"� งท��ม�ว งเง%น เก% นกว+�
๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน) แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้+ค+�ปร�บคร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๑๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน)
๓.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้+อห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อขย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม@สั่�ญญ� ก�รแก"ไขเปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนแปลงสั่�ญญ� ก�รย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล%กสั่�ญญ�
และห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉจ" �+ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง%นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� สั่�ญญ�จ"�ง ท�ม� ว� งเง%นไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๓.๓ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� สั่�ญญ�จ"�ง ในวงเง%นไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๓.๔ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อแจ"งค.+สั่�ญญ�ในเร�อ� งก�รปร�บ
๔. ����������� ���� ������ ��!"
๔.๑ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� บ% ร%จ�คผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ
� Lและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท�จ� ��เป4นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ" งใช"กบ� ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ
� L เพ�อ� ก�รประช�สั่�มพ�น
และก%จกรรมก�รก@ ล คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งพ�นบ�ทE"วน)
๔.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อเพ��อใช"ในก%จกรรมติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มแผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนก�รประช�สั่�มพ�น ท��ไดำเนินงานของ"ร�บคว�มเห้ปฏิบัติกิจการเฉHนชอบจ�ก
คณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุะกรรมก�รบร%ห้ปฏิบัติกิจการเฉ�รงบประม�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุแล"ว คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๓,๐๐๐ บ�ท (สั่�มพ�นบ�ทE"วน)
๔.๓ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อแจ"งข+�วประช�สั่�มพ�น ไปย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�งสั่��อมวลชนและห้ปฏิบัติกิจการเฉน+วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท��เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวข"อง
๔.๔ ช�>แจง ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ข"อม.ลแก+สั่�อมวลชนในเร��องดำเนินงานของ�งน�>
(๑) เร��องท��ไม+ใช+นโย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รบร%ห้ปฏิบัติกิจการเฉ�รง�น
(๒) ข"อม.ลก�รดำเนินงานของ�� เน%นง�นขององคก�รเภสั่�ชกรรม ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนง=� ไดำเนินงานของร" บ� คว�มเห้ปฏิบัติกิจการเฉนH ชอบจ�กผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมอ." �� นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร
องคก�รเภสั่�ชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉ"เผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแพร+ไดำเนินงานของแ" ล"ว
๕. ����������� �����$�%
๕.๑ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อแจ"งห้ปฏิบัติกิจการเฉน�>ล.กค"�
๖. ����������� ����� ����
๖.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้จ% +�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง%นในใบสั่��ค�ญจ+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง%นฉบ�บห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�แสั่นบ�ทE"วน)
๖.๒ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อสั่+งใบเสั่รHจร�บเง%นให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ลก. ค"�
๗. ����������� ���������(��� �)�*
๗.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>ออ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุช%>นสั่+วนอะไห้ปฏิบัติกิจการเฉล+เคร��องจ�กรกล และว�สั่ดำเนินงานของ@ในง�นช+�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อจ�ดำเนินงานของจ"�งเพ��อ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน+อมแซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนม ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อบ��ร@งร�กM�เม��อE=งก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉนดำเนินงานของในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ�เร+งดำเนินงานของ+วนติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มคว�มจ��เป4นของห้ปฏิบัติกิจการเฉน+วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�น เพ��อม%ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"เก%ดำเนินงานของคว�ม
เสั่�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแก+ก�รดำเนินงานของ�� เน%นง�นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มปกติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ข% ององคก�รเภสั่�ชกรรม คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๒๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉมน� บ�ทE"วน)
๘. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�ร...
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๘. ���� �� ����� ������ �( �� ,��- �./ �0�� �)����� �� ����� ���������(�
1)�� �� � 2 ���������������� �����3�� ������������� ����� �� "
๘.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>ออ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุช%>นสั่+วนอะไห้ปฏิบัติกิจการเฉล+เคร��องจ�กรกล และว�สั่ดำเนินงานของ@ในง�นช+�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อจ�ดำเนินงานของจ"�งเพ��อ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน+อมแซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนม ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อบ��ร@งร�กM�เม��อE=งก��ห้ปฏิบัติกิจการเฉนดำเนินงานของในกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ�เร+งดำเนินงานของ+วนติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มคว�มจ��เป4นของห้ปฏิบัติกิจการเฉน+วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�น เพ��อม%ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"เก%ดำเนินงานของคว�ม
เสั่�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมห้ปฏิบัติกิจการเฉ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแก+ก�รดำเนินงานของ�� เน%นง�นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มปกติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ข% ององคก�รเภสั่�ชกรรม คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๒๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องห้ปฏิบัติกิจการเฉมน� บ�ทE"วน
๙. ����������� ���!( ��0*5��� ��63
๙.๑ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLท��องคก�รเภสั่�ชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อเป4นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."แทน
จ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน�+ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บล.กค"�เพ��อจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�+ งประเท ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"เง�อ� นไขและร�ค�ท��ไดำเนินงานของร" �บมอบห้ปฏิบัติกิจการเฉม�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๙.๒ ลงน�มในเอกสั่�รท��เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวข"องก�บพ% �ก�ร @ลก�กรในก�รสั่+งสั่%นค"�ออก
๑๐. ����������� ����� *)��
๑๐.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%บร%จ�คผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท��จ��เป4นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ" งใช"ก�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บล.กค"� คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�ง
ไม+เก%น ๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งพ�นบ�ทE"วน)
๑๐.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อ เพ��อใช"ในก%จกรรมติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มแผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม น สั่+งเสั่ร%มก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ท��ไดำเนินงานของ"ร�บคว�มเห้ปฏิบัติกิจการเฉHน ชอบจ�ก
คณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุะกรรมก�รบร%ห้ปฏิบัติกิจการเฉ�รงบประม�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุแล"ว คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�พ�นบ�ทE"วน)
๑๑. ����������� ����� 8��9�- �:
๑๑.๑ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บสั่+วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ เท บ�ล ร�ฐว%สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉก%จ
ม.ลน% % สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๑.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บสั่+วนร�ชก�ร องคก�รของร�ฐ
เท บ�ล ร�ฐว%สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉก%จ ม.ลน% % สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๑.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%และห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อแจ"งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�ดำเนินงานของจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุL ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง%นท��ไดำเนินงานของ"ร�บมอบ
อ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉ"เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๑๑.� อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%บร%จ�คผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท��จ��เป4นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ" งใช"ก�บผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บล.กค"� คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�ง
ไม+เก%น ๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งพ�นบ�ทE"วน)
๑๒. ����������� ����� 8��9�-�����
๑๒.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ดำเนินงานของ��เน%นก�รและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLของผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�น เพ��อจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในร"�นค"�
คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�ห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน)
๑๒.๒ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บสั่+ว นร�ชก�ร องค ก�รของร�ฐ
เท บ�ล ร�ฐว%สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉก%จ ม.ลน% % สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๒.๓ เสั่นอร�ค�…
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๑๒.๓ เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บบร%ษ�ท ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�งร"�นเอกชน คล%น%ก
โรงพย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�บ�ลเอกชน ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อน%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%บ@คคลอ��น ๆ ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมใติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"เง��อนไข ดำเนินงานของง� น�>
(๑) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท� ม� สั่� ญ� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ� Lให้ปฏิบัติกิจการเฉดำเนินงานของ" �� เน%นก�รไดำเนินงานของ" คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ล"�นบ�ทE"วน)
(๒) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุไ� ม+มสั่� ญ
� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ
� Lแติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ม+ ก� �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้กลงเปPดำเนินงานของวงเง%นเช�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ดำเนินงานของ��เน%นก�รไดำเนินงานของ"
คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งล"�นบ�ทE"วน)
(๓) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุไ� ม+มสั่� ญ� ญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ
� Lและไม+มก� �รติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้กลงเปPดำเนินงานของวงเง%นเช�อ� ให้ปฏิบัติกิจการเฉดำเนินงานของ" �� เน%นก�รไดำเนินงานของ"
คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�ห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน)
(๔) กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุสั่� �งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อดำเนินงานของว" ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง%นสั่ดำเนินงานของ คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่��ล"�นบ�ทE"วน)
๑๒.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%และห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อแจ"งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�ดำเนินงานของจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุL ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง%นท��ไดำเนินงานของ"ร�บมอบ
อ��น�จให้ปฏิบัติกิจการเฉ"เสั่นอร�ค�ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
๑๒.๕ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกเล%กใบเสั่รHจร�บเง%นสั่ดำเนินงานของ
๑๒.� อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%บร%จ�ค-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLและอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท��จ��เป4นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ" งใช"ก�บ-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บล.กค"� คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�ง
ไม+เก%น ๑,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งพ�นบ�ทE"วน)
๑๓. ���� ������� ���0��;.�< 6��/ =������ ������� ���0��;.�< 1)���� ��
��*>(��� ������������ ���0��;.<�1)���� ��� 0(9�?@"
๑๓.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ดำเนินงานของ��เน%นก�รและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�ออน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อจ"�งท��พ�สั่ดำเนินงานของ@ -ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุL ว�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้E@ดำเนินงานของ%บ และอ@ปกรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มคว�มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"องก�รของห้ปฏิบัติกิจการเฉน+วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�น คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�แสั่นบ�ทE"วน)
๑๓.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อ ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อจ"�งดำเนินงานของ"วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง%นสั่ดำเนินงานของ คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�ห้ปฏิบัติกิจการเฉม�น บ�ทE"วน)
โดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ใช"ว% �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง%นทดำเนินงานของรอง
๑๓.๓ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม สั่�ญญ�จ"�ง ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อลงน�มในเอกสั่�รท��เก��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมวก�บก�รสั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อสั่��งจ"�ง
คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�แสั่นบ�ทE"วน)
๑๓.๔ ลงน�มในเอกสั่�รท��เก�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� วข"องก�บพ% ก� �ร @ลก�กรในก�รน��สั่%นค"�เข"�
๑๓.๕ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง%นทดำเนินงานของรอง กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ�ท�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้"องจ+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป4นเชHคเข"�บ�ญช�เพ��อช��ระค+�สั่%นค"� ค+�ระว�งบรรท@ก
ค+�ภ�ษ�ม.ลค+�เพ%�ม และค+�ภ�ษ�อ�กร
๑๔. ����������� ���� ��� �� ��/�;.<�
๑๔.๑ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ก�รข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อ ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อท�� ข"อ ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ก ลงห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ข�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อสั่��งซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ก�บสั่+วนร�ชก�ร องคก�รของร�N เท บ�ล ร�Nว%สั่�ห้ปฏิบัติกิจการเฉก%จ ม.ลน% % สั่ภ�ก�ช�ดำเนินงานของไทย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�ง
ไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๔.๒ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ดำเนินงานของ��เน%นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน�>อ-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุLของ-."-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อ�น เพ��อจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มแบบ วสั่. (เวชภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุL
สั่��เรHจร.ป) คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๔.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%และห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉน�งสั่�อแจ"งติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�ดำเนินงานของจ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน+�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม-ล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุL ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง%นคร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�ง
ไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๔.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%...
องค์การเภสัชกรรม
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๑๔.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%เปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิตและห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉน�>ท�ล.กค"�ภ�คร�ฐและเอกชนสั่+งค�น คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�ง
ไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�ห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน)
๑๔.๕ ลงน�มในห้ปฏิบัติกิจการเฉนง� สั่�อติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้อบร�บก�รสั่�ง� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ� ฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิต ภ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในวงเง%นคร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท
(สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๔.๖ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%เปล��ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนแปลงแก"ไขใบสั่+งของ/ใบก��ก�บภ�ษ� และห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อใบลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉน�> ใบลดำเนินงานของห้ปฏิบัติกิจการเฉน�> /
ใบก��ก�บภ�ษ�
๑๕. ����������� ���-)��1)�� �0���)�*9�?@"
๑๕.๑ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� ดำเนินงานของ% �� เน%นก�รซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ
� ฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม." ลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% อน� เพ�อ� จ��ห้ปฏิบัติกิจการเฉน�+ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้�มแบบ วสั่. (เวชภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิต
สั่��เรHจร.ป) คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สั่องล"�นบ�ทE"วน)
๑๕.๒ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน% อ�> ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� จ"�ง Gดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมว% ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� กลงร�ค� คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� แสั่นบ�ทE"วน)
๑๕.๓ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้%ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน>�อ ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อจ"�ง ดำเนินงานของ"วย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเง%นสั่ดำเนินงานของ คร�>งห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งไม+เก%น ๑๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน)
Gดำเนินงานของย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ใช"ว% �ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม�มเง%นทดำเนินงานของรอง
๑๕.๔ อน@ม�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ใ% ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"รEท��บรรท@กผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิตไปสั่+งมอบให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ลก. ค"� ท�ง> ในสั่+วนกล�งและสั่+วนภ.ม%ภ�ค
๑๕.๕ ลงน�มในสั่�ญญ�ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> ห้ปฏิบัติกิจการเฉร�อสั่�ญญ�จ"�ง ลงน�มในเอกสั่�รท�เ� ก�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� วก�บก�รสั่�ง� ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทนอ�> สั่�ง� จ"�ง
คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (ห้ปฏิบัติกิจการเฉน=�งแสั่นบ�ทE"วน)
๑๕.๖ อน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� เ% บ%กผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ภณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ� ฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิตท�อ� งคก�รเภสั่�ชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้% ชดำเนินงานของเชย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมลก. ค"� คร�ง> ห้ปฏิบัติกิจการเฉนง=� ไม+เก%น ๕๐,๐๐๐ บ�ท
(ห้ปฏิบัติกิจการเฉ"�ห้ปฏิบัติกิจการเฉม�นบ�ทE"วน)
๑๕.๗ ลงน�มในใบสั่+งของท��พ%มพ ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ กองคล�งและกระจ�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมล%ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ภ�ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กับผลิต
ข"อ ๓ อ��น�จในก�รสั่�ง� ก�ร ก�รอน@ญ�ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ ก�รอน@มติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� % ก�รปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่บ% ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� ก% �ร ห้ปฏิบัติกิจการเฉรอ� ก�รดำเนินงานของ�� เน%นก�รอ�น� ใดำเนินงานของในดำเนินงานของ�" น
บร%ห้ปฏิบัติกิจการเฉ�ร ให้ปฏิบัติกิจการเฉ"ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รกอง และห้ปฏิบัติกิจการเฉ�วห้ปฏิบัติกิจการเฉน"�ง�น ม�อ��น�จดำเนินงานของ��เน%นก�รไดำเนินงานของใ" นห้ปฏิบัติกิจการเฉนว+ ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมง�นท��ก��ก�บดำเนินงานของ.แลและบ�งค�บบ�ญช�
ข"อ ๔ กรณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุท� ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม� ไ." ดำเนินงานของร" บ� มอบอ��น�จไม+สั่�ม�รEปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่บ% ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้� ห้ปฏิบัติกิจการเฉ% น�" ท�ไ� ดำเนินงานของ" ให้ปฏิบัติกิจการเฉผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม" ท." ไ� ดำเนินงานของร" บ� แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ง+ ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ง�> ให้ปฏิบัติกิจการเฉเ" ป4นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท." ��ก�รแทน
เป4นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."รบ� มอบอ��น�จ
ท�>งน�> ติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้ง�> แติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้บ+ �ดำเนินงานของน�>เป4นติกิจการเฉพาะอย่างแทนผู้น" ไป
สั่��ง ณีบุคคลภายนอกมาดูงาน หรือร่วมประชุ ว�นท�� ๒๗ ก@มภ�พ�น พ.8. ๒๕๖๐

(น�ย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนพพร ช��นกล%�น)
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม."อ��นวย่างแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก�รองคก�รเภสั่�ชกรรม
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พื้นฐาน 10 ประการ ที่นักขายพึงมี
1. มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า การมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทา ถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญของ
ทุกอาชีพ ซึ่งงานขายถือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนและใจรักสูง
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร สินค้าที่ขาย คู่แข่ง รู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการทั้งของตนเองและคู่แข่ง
3. มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การ
ขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
4. ทางานอย่างทุ่มเทเพราะงานขายเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตนเอง ต้องมีความขยัน
5. มีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลา
6. รู้จักควบคุมจิตใจ เพราะแต่ละวันต้องเจอลูกค้าต่างๆมากมาย
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการขาย คิดหากลยุทธ์ต่างๆในการขายสินค้า
8. มีบุคลิกภาพที่ดี อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่สร้างความอึดอัดหรือความลาบากใจให้กับผู้อื่น
9. มีสุขภาพกายและจิตดี พร้อมรับความเคร่งเครียด ความกดดัน ความวุ่นวายในแต่ละวัน
และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ
10. มีความเป็นกันเอง ร่าเริง สนุกสนาน มีน้าใจ

ที่มา : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/10-พื้นฐานที่นักขายพึงมี
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หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขายองค์การเภสัชกรรม
1. ด้านงานขาย
- นาเสนอขายสินค้าขององค์กรและสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อเพื่อให้เกิดการสั่งซื้อมียอดขาย
เกิดขึ้นและบรรลุตามเป้าหมายยอดขายที่กาหนดไว้
- รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
- จัดทาเอกสารประกอบการขายได้แก่ประสานงานทาใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้าขอเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทดลองใช้และติดตามผลการใช้
- นาเสนอขายสินค้าในราคาที่สามารถแข่งขันได้ มีการสืบราคาจากคู่แข่ง และนามาขอราคาพิเศษให้แก่
ลูกค้า
- ติดตามและศึกษาคู่แข่งเพื่อนามาปรับใช้ในการทางานและแนวทางเสนอขาย
- มีการติดตามยอดขายนาเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- รักษาฐานลูกค้าเก่าให้แน่นหนา
- พยายามมองหาโอกาสในการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
2. ด้านงานบริการ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- มีบริการหลังการขายได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และปัญญาที่ชารุดหรือหมดอายุ
ให้แก่ลูกค้า
- ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาต่างๆอานวยความสะดวกติดตามเอกสารให้แก่ลูกค้าหรือการติดตามการจัดส่งยา
การตรวจสอบว่ายามีพร้อมจาหน่ายหรือไม่และหายาให้ลูกค้ากรณียาขาดจาหน่าย
- ดาเนินการตามกระบวนการ recall ยา กรณีพบปัญหาคุณภาพยา
- จัดทารายงานความต้องการลูกค้า
- ดาเนินการนาเสนอยืมยาตามความประสงค์ของลูกค้ากรณีต้องการยาเร่งด่วน
3. การจัดทารายงานการขาย
- จัดทารายงานการทางานรายวัน (Daily Report) ส่งหัวหน้าแผนก
- จัดทารายงานการทางานรายสัปดาห์ (Weekly Report) ส่งหัวหน้าแผนก
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Flow Chart ของกองการขายภาครัฐ
ลาดับ
เรื่อง
1 การทางานเมื่อมีหน่วยบริการส่งแผนการจัดซื้อเข้ามาสอบถามความพร้อมในการจาหน่ายของ อภ.
2 Flow การทางานในการเบิกของแสดงความยินดีรับตาแหน่งใหม่
3 Flow การดาเนินการ Recall ยา

วันที่จัดทา/แก้ไข
13-มิ.ย.-61
15-ม.ค.-61
22-ม.ค.-61
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Flow การทางานเมื่อมีหน่วยบริการส่งแผนการจัดซื้อเข้ามาสอบถามความพร้อมในการจาหน่ายของ อภ.

แผนการจัดซื้อยาของหน่วยบริการ
ลูกค้าประสงค์ทาสัญญาหรือไม่
ไม่
ส่งผ่านนักการตลาด*
นักการตลาดส่งแผนเข้ามาทาง ไปรษณีย์ตัวจริง
มีหลักการในการตอบกลับจากกองการตลาด
แนวทางปฏิบัติสาหรับการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ที่หน่วยบริการ
แจ้งแผนการจัดหาให้ อภ.

ใช่

ดาเนินการตาม flow เมื่อมี
หน่วยบริการส่งแผนการ
สั่งซื้อมาเพื่อทาสัญญา

ส่งเข้า อภ. โดยตรง

หัวหน้าแผนกส่งแผนที่ อภ. ได้รับแจ้งให้นักการ
ตลาดทราบ ภายใน 1 วันหลังได้รับแผน

นักการตลาด จัดเตรียมเอกสารดังนี้
1 หนังสือตอบหน่วยบริการต้นเรื่อง พร้อมสาเนาคู่ฉบับ
2 หนังสือปะหน้า แจ้งที่มาของเอกสารและ หลักการในการพิจารณารายการ เพื่อนาเสนอผู้บริหารลงนาม
ให้ดาเนินการภายใน 2 วันทาการหลังจาก ทราบแผนการจัดซื้อยาโดยการส่งเอกสารหากอยู่ในช่วงออกปฏิบัติงานใน
พื้นที่ ส่งทาง mail ให้หัวหน้าแผนก / หากอยู่ในช่วงเข้า อภ. ส่งเอกสารตัวจริงให้หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนกพิจารณา แก้ไข และส่งกลับเพื่อให้นักการตลาดแก้ไข ภายใน 2 วันทาการ
นักการตลาดแก้ไขและส่งกลับหัวหน้าแผนกภายใน 1 วันทาการ
หัวหน้าแผนกส่งเอกสารที่ได้รับเสนอลงนาม ภายใน 1 วันทาการ พร้อมติดตามผลว่าต้องมีการแก้ไขหรือไม่ หากมี
การแก้ไขส่งกลับนักการตลาดแก้ไขจนแล้วเสร็จ โดยในการส่งเพื่อแก้ไขแต่ละครั้งให้ใช้เวลาไม่เกิน 2 วันทาการ
หนังสือลงนามโดย รองผู้อานวยการ ส่งสารบรรณเพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม
เอกสารตอบกลับลูกค้าได้รับการลงนาม แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑลทาการออกเลขที่ พร้อมส่ง
เอกสารให้ลูกค้าภายใน 1 วันทาการ
* ในกรณีที่ได้รับแผนลูกค้ามาจากทางอื่นที่ไม่ได้กรอกหน้า web ที่ อภ. เปิดให้กรอกส่ง อภ. นักการตลาดตรวจสอบแผนลูกค้าเบื้องต้น
ว่ามีข้อมูลครบหรือไม่ ได้แก่ รายการยา, รูปแบบยา, ความแรง, จานวน (หน่วยต้องชัดเจน เม็ด ขวด แผง กล่อง)

13 มิ.ย. 61
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Flow การทางานในการเบิกของแสดงความยินดีรับตาแหน่งใหม่
ผู้แทนแจ้ง

หนังสือของกระทรวงสาธารณสุข

CRM แจ้ง

ข้อมูลการเลื่อนตาแหน่งใหม่
ผู้แทนจัดทาบันทึก : ขอเบิกของที่ระลึก
เพื่อแสดงความยินดีตาแหน่งใหม่
แผนกผ่านบันทึกไปตามระบบไปยังกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์แจ้งให้ไปรับของที่ระลึก

ผู้แทนรับของที่ระลึกจากกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ผู้แทนมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับลูกค้า พร้อมถ่ายรูป
ผู้แทนนาเสนอผลการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บังคับบัญชา
เกณฑ์การขอเบิกของแสดงความยินดีรับตาแหน่งใหม่
1. ผู้จะมอบให้เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
หรือ เทียบเท่า
2. ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง หรือ รักษาการในตาแหน่งที่สูงขึ้น

15 ม.ค. 61
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Flow การดาเนินการ Recall ยา (ระยะเวลาการดาเนินการ 15-20 วัน)
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์แจ้งดาเนินการ Recall ยา
ข้อมูลจากกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
1. ชื่อยา, ความแรง, Lot. ของรายการยาที่ Recall
2. สาเหตุของการ Recall
3. ชื่อหน่วยบริการที่ได้รับยาในข้อ 1 พร้อมจานวนที่ได้รับ
4. เอกสารที่ใช้ในการดาเนินการ Recall ยา

พนักงานขายประสานกับ รพ. เพื่อแจ้งข้อมูล
และให้ รพ. กรอกใบตอบรับการเรียกเก็บยา
คืน
พนักงานขายตรวจสอบข้อมูลใบตอบรับการเรียกเก็บยา
คืน
ข้อมูลครบถ้วน
พนักงานขายส่งเอกสารให้กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์

*ในกรณีที่ต้องนายากลับมาให้รีบดาเนินการรับยาส่งให้แผนกแลกเปลี่ยนคืนยา
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Flow Chart กองการขายภาคเอกชน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เรื่อง
กำรเปิดลูกค้ำใหม่
กำรแก้ไขข้อมูลลูกค้ำ
กำรขอเปิดวงเงินเชื่อ
วิธีกำรเสนอยำเข้ำ
กำรรับคำสั่งซื้อ
กำรติดตำมใบสั่งซื้อให้ลูกค้ำ
แลกเปลี่ยนคืนยำ
กำรรับข้อร้องเรียนและควำมต้องกำรของลูกค้ำ
คู่มือพนักงำนขำยออกบูธ

วันที่จัดทำ/แก้ไข
21-มิ.ย.-61
21-มิ.ย.-61
21-มิ.ย.-61
21-มิ.ย.-61
22-มิ.ย.-61
22-มิ.ย.-61
22-มิ.ย.-61
22-มิ.ย.-61
22-มิ.ย.-61
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การเปิดลูกค้าใหม่

ลูกค้ายื่นเอกสาร

นักการตลาดตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร

เอกสารถูกต้อง

เอกสารไม่ถูกต้อง

นักการตลาดบันทึกแบบฟอร์ม
การขอรหัสลูกค้า(Customer
Master Form for SAP)พร้อม
ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน

กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร

เอกสารไม่ถูกต้อง

เอกสารถูกต้อง

ออกรหัสลูกค้าและ
บันทึกเข้าระบบ
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การแก้ไขข้อมูลลูกค้า
ลูกค้ำแจ้งควำมประสงค์

ตรวจสอบประเภทลูกค้ำ

ผู้จำหน่ำยช่วง

ไม่ใช่ผู้จำหน่ำยช่วง

กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขข้อมูล

แนบเอกสำร :
- หนังสือแจ้งจำกลูกค้ำ
- สำเนำกำรจดทะเบียน
- วงเงินเชื่อเดิมแนบ
สำเนำ ตอช.1/3
- วงเงินเชื่อใหม่แนบ
ตอช.1/1,1/2,1/3

มีวงเงินเชื่อ

ผู้ประกอบกำรเดิม

กรอกแบบฟอร์มขอเปิด
วงเงินเชื่อในนำมนิติบุคคล
แนบเอกสำร :
- หนังสือแจ้งจำกลูกค้ำ
- สำเนำกำรจดทะเบียน
- สำเนำอนุมัติวงเงินเดิม

เสนอผู้อำนวยกำร อภ.เพื่อ
อนุมัติแก้ไขสัญญำและขออนุมตั ิ
เปิดวงเงินเชื่อในนำมนิติบุคคล

ไม่มีวงเงินเชื่อ

ผู้ประกอบกำรใหม่

กรอกแบบฟอร์ม
ขอแก้ไขข้อมูลลูกค้ำ

กรอกแบบฟอร์มขอเปิด
วงเงินเชื่อในนำมนิติบุคคล
แนบเอกสำร :
- หนังสือแจ้งจำกลูกค้ำ
- สำเนำกำรจดทะเบียน
- ตอช.1/1,1/2,1/3

เสนอผูม้ ีอำนำจตำม
ระเบียบอนุมัติวงเงินเชื่อ

กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขข้อมูลลูกค้ำ

กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำรและแก้ไข
ข้อมูลในระบบ
องค์การเภสัชกรรม
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การขอเปิดวงเงินเชื่อ
พนักงานขายเยี่ยมลูกค้ารายใหม่
เปิดรหัสลูกค้าใหม่
พิจารณาสถานะของลูกค้าเพื่อเปิดวงเงินเชื่อ

ลูกค้ากรอกเอกสารเพื่อขอเปิดวงเงินเชื่อ ตอช1/1
พนักงานขายตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอวงเงินเชื่อ พร้อมกรอก
แบบฟอร์ม ตอช 1/2 พิจารณาตามเกณฑ์ขอเปิดวงเงินเชื่อ
กรอกแบบฟอร์ม ตอช 1/3 เสนอขออนุมัติเปิดวงเงินเชื่อโดยผู้มีอานาจอนุมัติ

สาเนาเอกสารเปิดวงเงินเชื่อที่อนุมัติแล้ว ให้กับ
 กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ
 แผนกควบคุมเครดิตและติดตามหนี้สินบันทึกวงเงินเชื่อ
กรณีวงเงินไม่พอ ขอเพิ่มวงเชื่อ กรอกแบบฟอร์ม ตอช 1/4

เสนอผู้มีอานาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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1.

วิธีการเสนอยาเข้า
เมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า/พนักงานขายต้องการเสนอผลิตภัณฑ์

ติดต่อผู้มีอานาจในการสั่งซื้อเพื่อรับทราบรายละเอียดที่ใช้ในการเสนอผลิตภัณฑ์

ขอเอกสารผลิตภัณฑ์
จากกองการตลาด

ขอใบเสนอราคาจากแผนกบริหารเขต
การขายภาคเอกชนส่วนกลาง

กรณีไม่มีแบบฟอร์ม
เสนอยาเข้า

กรณีมีแบบฟอร์ม
เสนอยาเข้า

กรอกแบบฟอร์มขอ
เอกสารผลิตภัณฑ์

พนักงานขายกรอก
รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ได้รับ

เอกสารส่งกองการตลาดดาเนินการ

รับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พร้อมใบเสนอราคา

ขอเบิกตัวอย่างจาก
กองการตลาด

ลูกค้า

องค์การเภสัชกรรม
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การรับคาสั่งซื้อ
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
โดยตรง
พนักงานขาย
โทรศัพท์

แผนกบริหารเขตการขาย
ภาคเอกชนส่วนกลาง

ตรวจสอบและติดตามเอกสารประกอบการสั่งซื้อ

คาสั่งซื้อที่มีรายละเอียดครบถ้วน ดาเนินการออก Order

ติดตาม และ ประสานงานกับลูกค้ากรณีที่พบปัญหาในการสั่งซื้อ
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FAX.02 640 7977
E-Mail :
lekgpo@gmail.com

การติดตามใบสั่งซื้อให้ลูกค้า
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อลูกค้าได้รับยาไม่ครบหรือยังไม่ได้รับยา

เตรียมรายละเอียดข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ,ที่อยู่,รหัสลูกค้า ซื้อเป็นเงินสดหรือเครดิต วันที่สั่งซื้อ เลขที่ PO.
ติดต่อแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนกลาง ด้วยเลขSale Order เพื่อตรวจสอบสถานะของ order

 SO ยาด่วนทา Special request

SO ไม่ติด Condition

SO ติด Condition

Block ต่างๆ

Block ต่างๆ

 SO ด่วนพิเศษ24ชั่วโมง ขอ rescheduling

งง

ขอเลข Delivery order
กรณีที่มีการAllocateยาแล้ว

งง

ตามหนี้ค้าง/เอกสาร
ลูกค้าเพื่อปลด Block

แผนกกระจายผลิตภัณฑ์

ขอเลขTransfer order (กรณีคลังยาจัดยาแล้ว)

ตรวจสอบสถานะยา
ตรวจสอบจากระบบ VMI Gpooos เพื่อตรวจสอบว่ายาอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ยายัง
ไม่จัดส่งก็ติดต่อ แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ ให้ดาเนินการต่อไป

แจ้งให้ลูกค้าทราบผลการติดตาม ในกรณีลูกค้าต้องการยาด่วน เช่นต้องการให้ส่งยา AIDS , GPO
A FLU ติดต่อแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ดาเนินการส่งด่วน

องค์การเภสัชกรรม
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แลกเปลี่ยนคืนยา

ตรวจสอบข้ อมูลรายละเอียดยาที่รับคืน

ยาในหลักเกณฑ์

-ยาGPOแลกเปลีย่ นคืนภายใน 1 ปี นบั จากวันหมดอายุ -ยาจ้ างผลิตหรื อยาสมุนไพรไทยต้ องแลกเปลีย่ นคืนก่อน
หมดอายุ 6 เดือน
-ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืนต้ องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อยเต็มขนาด
บรรจุยกเว้ นเป็ นข้ อบกพร่องและข้ อผิดพลาดของGPO
-สัง่ ซื ้อโดยตรงกับองค์การเภสัชกรรมเท่านัน้

ยานอกหลักเกณฑ์

-ยาGPOที่หมดอายุเกิน 1 ปี นบั จากวันที่หมดอายุ
-ยาจ้ างผลิตหรื อยาสมุนไพรไทยที่แลกเปลีย่ นคืนก่อน
หมดอายุไม่ถึง 6 เดือน
-ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืนไม่อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อยและไม่เต็ม
จานวนและขนาดบรรจุ
-ชีววัตถุ Oseltamivir เครื่ องสาอางไม่รับแลกเปลีย่ น
หรื อคืน

-ให้ ลกู ค้ ากรอกแบบฟอร์ มแลกเปลีย่ นคืนยาและเวชภัณฑ์

พิจารณาความเหมาะสมและเสนอขอ

โดยแจ้ งรายละเอียดให้ ครบถ้ วนพร้ อมแนบสาเนา

อนุมตั ิแลกเปลีย่ นคืนยานอกหลักเกณฑ์

ใบกากับภาษีและส่งโทรสารมาทีแ่ ผนกกระจายผลิต
ส่วนกลางเบอร์ 0-2203-8969 หรื อแผนกกระจาย
ผลิตภัณฑ์สว่ นภูมิภาคเบอร์ 0-2354-8840 เพื่อให้ รถไป
รับยาคืน
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รับขอรองเรียนและความตองการของลูกคา
ขอรองเรียนในสวนของ
- ขอมูลผลิตภัณฑขององคการฯ
- ปญหาคุณภาพยา
- ปญหาดานบริการ

แจงความตองการลูกคา
เตรียมเอกสารบัน ทึกความตองการของลูกคา
ใชเอกสารแบบฟอรม AH 51/CRM 001 Rev.NO 01

เตรียมเอกสารบัน ทึกขอรองเรียนของลูกคา
ใชเอกสารแบบฟอรม FM-AK 80-021 Rev.NO 07
วัน ที่ 16 ต.ค.60 (แบบฟอรม CCR )

กรอกเอกสารใหครบทุกสวน
1. รายละเอียดลูกคา
2. รายละเอียดผูรับเรื่อง

3. ความตองการของลูกคา
4.ขอมูลประกอบเพิม่ เติม

กรอกขอมูลลงในบัน ทึกขอรองเรียนลูกคา (CCR )

ขอมูลผูรองเรียน

รายละเอียดขอรองเรียน

ขอมูลผลิตภัณฑที่พบปญหา
ชื่อของผลิตภัณฑ
เลขทะเบียนยา
จํานวน
รูปแบบของยา
ชนิดและขนาดบรรจุ
ครั้งที่ผลิต

สงใหกองบริห ารลูกคาสัมพัน ธ ภ.ญ. เดือนเพ็ญ แกวสกุล
สามารถติดตามความคืบหนา
ที่ห มายเลขโทรศัพท 02-2038864

ชื่อผูผลิต
วัน ที่ผลิต
วัน สิ้น อายุ
จํานวนที่ส ง QC
จํานวนที่ส ง
แลกเปลี่ยน

ปญหาคุณภาพยาที่พบ

วัน ที่ตรวจพบลักษณะทางกายภาพ
ภาชนะบรรจุ
ฉลาก

ขอมูลปญหาดานบริการที่พบ
ปญหาที่พบดานบริการ
เชน สงยาชา
ยาไมครบ
ยาหาย

*เอกสารที่ลงรายละเอียดเรียบรอยแลว สามารถมอบผานผูแทนขององคการฯ
หรือสงใหกองบริห ารลูกคาสัมพัน ธ และสามารถรองเรียนผานทาง call center 1648 ขององคการเภสัชกรรมได
สามารถติดตามความคืบหนาเรื่องการรองเรียนไดที่ ภญ. ธาริกา ใจประดิษฐ (นุน ) หมายเลขโ ทรศัพท 02-2038864
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คู่มือพนักงานขายออกบูธ
ขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิ
1.นักการตลาดจัดทาแผนเรื่ องการออกบูธในพื ้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

2. หัวหน้ าแผนกบริ หารเขตการขายส่วนกลางและหัวหน้ าแผนกเขตการขายส่วนภูมิภาครวบรวมข้ อมูลการของนักการ

ตลาดทุกเขต เพื่อจัดทาแผนการออกบูธประจาปี ของกองการขายภาคเอกชน

3. นักการตลาดติดตามเอกสารเชิญออกบูธจากลูกค้ า ควรได้ เอกสารการออกบูธจากลูกค้ า มาดาเนินการก่อนจะจัด
งาน 1 เดือน (สามารถนาสาเนามาดาเนินการก่อนได้ )
4. นาเอกสารลงทะเบียนที่สารบรรณ
5. นักการตลาดจัดทาบันทึกข้ อความขออนุมตั ิออกบูธ(พร้ อมแนบเอกสารเชิญ)
ออกบูธ)
6. นาบันทึกที่ผา่ นการเช็คงบประมาณแล้ วเสนอต่อผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและการขายเพื่อขออนุมตั ิ

7. นาบันทึกที่ผา่ นการอนุมตั ิสง่ แผนกการเงินเพื่อดาเนินการจ่ายค่าบูธตามเอกสาร และสาเนาแจ้ งที่กองการตลาดเพื่อเตรี ยม
ผลิตภัณฑ์ ใบสัง่ ซื ้อสินค้ าในบูธและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการออกบูธ
8. นักการตลาดติดตามผลิตภัณฑ์ ใบสัง่ ซื ้อสินค้ าในบูธและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการออกบูธจากกองการตลาด

9. ออกบูธตามวันและเวลาทีก่ าหนดและติดตามใบเสร็ จรับเงินค่าจัดบูธ นาส่งการเงิน
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ดัชนีแบบฟอร์มต่างๆ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มนำส่งเอกสำร ร่ำง TOR
แบบฟอร์มนำส่งเอกสำรประกำศเชิญชวน
แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
แบบฟอร์มชี้แจงกำรยกเลิกกำรประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินสนับสนุนกำรออกบูธ
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของลูกค้ำ (CCR)
แบบฟอร์มบันทึกควำมต้องกำรลูกค้ำ
แบบฟอร์มกำรยืมยำ
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกยำ
แบบฟอร์มขอคืน/แลกเปลี่ยนยำและเวชภัณฑ์
แบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อลูกค้ำภำคเอกชน
แบบฟอร์มคำรับรองกำรซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4/ ยำเสพติดให้โทษประเภท 3
แบบฟอร์มชุดขอเปิดวงเงินเชื่อ
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เรียน คุณณัฏธินันท์ บุญมี และ/หรือ คุณรุ่งรัตน์ อุ่นพานทอง
วันที่
เรื่อง นาส่งเอกสาร ร่าง TOR ของ ................................................................................
ด้วยแผนกการขายเขต.................................................................................ได้พบร่าง TOR ครั้งที่ ............... ของการประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ...................................................... ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศของ เขตสุขภาพที่ / จังหวัด / สสจ. / รพ. ..................................................................................................................
ดาเนินการโดย............................................................................................................................................................................
2. วันที่ประกาศ .............................................................................................................................................................................
3. วันที่สนิ้ สุดการรับฟังคาวิจารณ์..................................................................................................................................................
4. รายการสินค้าที่ประกาศ
1)............................................จานวน..................................

2)............................................จานวน..................................

3)............................................จานวน..................................

4) ............................................จานวน..................................

5. ราคากลาง ..................................................................................................................................................................................
6. บุคคลที่จะให้แจ้งในเอกสารชี้แจง * ..........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ * ........................................................................................................................................................
7. สถานทีท่ ี่จะให้จัดส่งเอกสารชี้แจง * ...........................................................................................................................................
หมายเลขโทรสาร *............................................................และ/หรือ e-mail address *……………………………………………………
หมายเหตุ * สามารถกรอกหลังจากส่งเอกสารก่อนวันสิน้ สุดการรับฟังคาวิจารณ์อย่างน้อย 2 วัน
(…………….………………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………….
วันที่ ……………./………………/………………..
สาหรับบันทึกข้อมูลการแจ้งกลับหน่วยงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
 ไม่ส่งเอกสารชี้แจง  ส่งเอกสารชี้แจง
ในกรณีต้องส่งเอกสารชี้แจง
ดาเนินการส่งโดยวิธี  ไปรษณีย์ (EMS/ลงทะเบียน/ธรรมดา) ในวันที…่ ………………………… ดาเนินการโดย..................................................
และ  โทรสาร ในวันที่……………………………………………ดาเนินการโดย..................................................
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เรียน คุณณัฏธินันท์ บุญมี และ/หรือ คุณรุ่งรัตน์ อุ่นพำนทอง
วันที่
เรื่อง นำส่งเอกสำรประกำศเชิญชวน ของ ................................................................................
ด้วยแผนกกำรขำยเขต..............................................................................ได้พบประกำศเชิญ ชวน ของกำรประกวดรำคำทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงกำร ...................................................... ดังมีรำยละเอียดดังนี้
1. ประกำศของ เขตสุขภำพที่ / จังหวัด / สสจ. / รพ. ..................................................................................................................
ดำเนินกำรโดย............................................................................................................................................................................
2. วันที่ประกำศ .............................................................................................................................................................................
3. รำยกำรสินค้ำที่ประกำศ
1)............................................จำนวน..................................

2)............................................จำนวน..................................

3)............................................จำนวน..................................

4) ............................................จำนวน..................................

4. ช่วงวันที่ให้ดำวน์โหลดเอกสำร...................................................................................................................................................
5. วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ................................................................................................................................................
6. วันที่กำหนดให้ยื่นตัวอย่ำง............................................จำนวน..................ชิ้น ยื่นที่ .................................................................
ต้องกำรใบวิเครำะห์  ต้องกำร  ไม่ต้องกำร
7. กำรพิจำรณำผล  พิจำรณำต่อรำยกำรสินค้ำ  พิจำรณำรวมทุกรำยกำรสินค้ำ  อื่นๆ ..............................................
8. เกณฑ์กำรพิจำรณำผล  พิจำรณำโดยใช้เกณฑ์รำคำต่ำสุด  พิจำรณำโดยใช้เกณฑ์ Price Performance
9. รำคำกลำง ..................................................................................................................................................................................
10. บุคคลที่จะให้แจ้งในเอกสำรชี้แจง * .........................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ * .......................................................................................................................................................
11. สถำนทีท่ ี่จะให้จัดส่งเอกสำรชี้แจง * .........................................................................................................................................
หมำยเลขโทรสำร * ..........................................................และ/หรือ e-mail address * ….………………………………………………
หมำยเหตุ * สำหรับในกรณีที่ตอ้ งมีกำรส่งหนังสือชี้แจง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนที่ 6 และ 7 สำมำรถกรอก
หลังจำกส่งเอกสำรฉบับนี้ 2 วัน
(……………………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………….
วันที่ ……………./………………/……………….
องค์การเภสัชกรรม
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สำหรับบันทึกข้อมูลกำรแจ้งกลับหน่วยงำนประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ไม่ส่งเอกสำรชี้แจง  ส่งเอกสำรชี้แจง
ในกรณีต้องส่งเอกสำรชี้แจง
ดำเนินกำรส่งโดยวิธี  ไปรษณีย์ (EMS/ลงทะเบียน/ธรรมดำ) ในวันที…่ ………………………… ดำเนินกำรโดย..................................................
และ  โทรสำร ในวันที่……………………………………………ดำเนินกำรโดย..................................................
ภำพจำกหน้ำ WEB
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกการขายเขต………………………………………… กองการขายภาครัฐ
ที่
วันที่ ..........................................
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ...............................................................
เรียน หัวหน้าแผนกการขายเขต……………………………………………………………………
ตามที่ รพ .....................................จั ง ห วั ด .................................. ได้ ป ระกวด ราค าซื้ อ
.....................................................โดยวิ ธี ป ระกวดราคาทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Bidding) เลขที่ โ ครงการ
........................................ มีรายการ...........................................................................................................................
และองค์การเภสัชกรรมได้ /ไม่ได้เข้าเข้าร่วมการประกวดราคาครั้งนี้ บัดนี้ รพ..................................................
จังหวัด.................................. ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ................................................แล้ว
โด ย ผู้ ช น ะก ารเส น อ ราค าคื อ ......................................................................โด ย เส น อราค า
.........................................................................................บาทถ้วน (เอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ
(………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………….
เรียน ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ
(.........................................)
หัวหน้าแผนกการขายเขต..................................................
……../………./………
เรียน คุณรุ่งรัตน์ อุ่นพานทอง / คุณณัฏธินันท์ บุญมี
เพื่อโปรดเก็บกับต้นเรื่อง จะเป็นพระคุณ
(………………………………………….)
ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
……../………./………

สาเนา – ผู้อานวยการกองการตลาด
- ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ (............................................)
องค์การเภสัชกรรม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ แผนกการขายเขต.............................................. กองการขายภาครัฐ
ที่
วันที่ …………………………………
เรื่อง ชี้แจงการยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน หัวหน้าแผนกการขายเขต...................................................................................
ตามที่ ……………………………………………. ประกาศประกาศเชิญชวนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) ซื้ อ ………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่โครงการ ……………………………… ในวันที่ ……………………………………………. และ อภ. ได้เข้าร่วม / ไม่ได้เข้า
ร่ว ม การยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคา บั ด นี้ ……………………………………… ได้ ป ระกาศยกเลิ ก โครงการดั งกล่ า ว
(เอกสารแนบ) ในวันที่ ……………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งผู้บริหารผลิตภัณฑ์ จะเป็นพระคุณยิ่ง

(..........................................................)
หัวหน้าแผนกการขายเขต...............................................
เรียน ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
 เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งผู้ดูแลผลิตภัณฑ์
จะเป็นพระคุณ
 อื่นๆ ...............................................................
(..................................................)
หัวหน้าแผนกการขายเขต..........................................
………./…………./…………..

สาเนาเรียน - ..............................................................................
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เรียน คุณณัฏธินันท์ บุญมี / คุณรุ่งรัตน์ อุ่นพานทอง
 เพื่อโปรดทราบและโปรดเก็บกับต้นเรื่อง
 อื่นๆ ...............................................................

(.................................................)
ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
………./…………./…………..

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ แผนกการขายเขต………………………………………… กองการขายภาครัฐ
ที่

วันที่ ………………………………………………………

เรื่อง ขออนุมัติเงินสนับสนุนการออกบูธ…………………………………………………………………………………..
1 เรียน หัวหน้าแผนกการขายเขต……………………………………………………….
ตามที่ รพ……………………………………. จ…………………………………….. ขอสนับสนุน…………………………………………………
(เอกสารแนบ) ทั้งนี้มีรายละเอียดของการจัดประชุมวิชาการและการออกบูธดังนี้
1. ชื่อลูกค้าและรายละเอียดของงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วันที่เข้าร่วมออกบูธ ..............................................................................................................
3. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ยอดขาย ปีที่ผา่ นมา …………….. ล้านบาท ยอดขายในปีน(ี้ …………………….) …………….. ล้านบาท
4. รายละเอียดการออกบูธ ขนาดของบูธ ………….. เมตร นาเสนอผลิตภัณฑ์ …………………………………………………………….…………
…………………………………… ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ………… คน และ (สามารถ/ไม่สามารถ)จาหน่ายสินค้าได้
5. เป็นไปตามแผน/ไม่เป็นไปตามแผน...............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติ เป็นจานวนเงิน ………………………… บาท (…………………………...........บาทถ้วน)
จะเป็นพระคุณ
(............................................)
…………………………………….
2 เรียน ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
 เพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติ ............บาท จะเป็นพระคุณ
 อื่นๆ............................................
(………………………………………………..)
หัวหน้าแผนกการขายเขต………………………………………
.........../............/........... 
5  อนุมัติ จานวนเงิน ............................. บาท
 อื่นๆ..............................................
(………………………………………………..)
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
.........../............/...........

3 เรียน 1) หัวหน้าแผนกวิจัยและข้อมูลการตลาด
 เพื่อโปรดตัดงบ จะเป็นพระคุณ
2) ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
 ตรวจสอบแล้วและโปรดพิจารณาอนุมัติ
.....................บาท จะเป็นพระคุณ
(…………………………………………)
ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
.........../............/...........

คาสั่งองค์การเภสัชกรรมที่ อภ.(1) 027/2556 ลงวันที่ 13 พ.ย. 56
ข้อ 3. ให้ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย อนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมการขายได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 50,000 บาท

4 ใช้งบประมาณประจาปี 25……………………………….. วงเงิน ………………………….. บาท เลขรหัสบัญชี 73210103

สาเนา : ผอก.การตลาด – เพื่อโปรดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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AH51/CRM 001 update 27/12/59

แบบฟอร์มบันทึกความต้องการลูกค้า
เลขที่รับ ................. ว/ด/ป ......................................
ส่วนของผู้รับความต้องการลูกค้า (นักการตลาด/call agent/เภสัชกรหรือพนักงานหน้าร้าน/contact point ต่างๆ)
1. ผู้แจ้งความต้องการลูกค้า
2. ผู้รับความต้องการลูกค้า
ชื่อ/ตาแหน่ง ...................................................................... ชื่อ .......................................................................................
หน่วยงาน/ที่อยู.่ .................................................................. ตาแหน่ง ................................................................................
จังหวัด ............................................................................... สังกัด .....................................................................................
โทรศัพท์ ................................... Fax .................................  โดยตรง
 โทรศัพท์
E-mail/ Line id (ถ้ามี).......................................................  อื่นๆ ..............................................................................
3. รายละเอียดความต้องการ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(อาทิ เช่น ราคายาของบริษัทอื่น, อัตราการใช้ยาจากลูกค้าเป็นรายเดือนหรือรายปี เป็นต้น)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ส่วนของกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ประเภทความต้องการลูกค้า
ด้านผลิตภัณฑ์
 รายการที่ต้องการให้ผลิต/จัดหาเพิ่ม  ความเพียงพอของผลิตภัณฑ์
 รูปแบบผลิตภัณฑ์
 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
 ราคาผลิตภัณฑ์
 อื่นๆ ..........................
.................................................................................................................................................................................................
ด้านบริการ
 การสั่งซื้อ/การเบิกยาโครงการ
 การเปลี่ยนคืน/การเรียกเก็บคืน
 การส่งมอบ
 การเผยแพร่ข้อมูล
 การเก็บเงิน/แจ้งหนี้
 อื่นๆ .........................
.................................................................................................................................................................................................
การดาเนินการ
ส่งต่อให้  หน่วยงาน ........................................................................................................................................................
 คณะกรรมการบริหารประจาฝ่ายการตลาดและการขาย
 ส่งคืนหน่วยงาน ............................................................... เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ว/ด/ป ...................................................... ชื่อผูส้ ่ง ..................................................... ตาแหน่ง.............................................
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ส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ /รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาฝ่ายการตลาดและการขาย
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ว/ด/ป ...................................................... ชื่อ.............................................................. ตาแหน่ง............................................
การดาเนินการ
ส่งต่อให้  หน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
 คณะกรรมการจัดการความต้องการลูกค้า
ว/ด/ป ................................................... ชื่อผู้ส่ง ....................................................... ตาแหน่ง.............................................
ส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ /รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความต้องการลูกค้า
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ว/ด/ป .................................................... ชื่อ................................................................. ตาแหน่ง............................................
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้รับเรื่องคืน ว/ด/ป ......................................
แจ้งนักการตลาด / ลูกค้า ว/ด/ป ..........................................................
ลงชื่อผู้บันทึก ...................................................................................ตาแหน่ง..........................................................................
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FM3140-001

้ ลูกค้ำภำคเอกชน
ใบร ับคำสง่ ั ซือ
กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย องค์กำรเภส ัชกรรม
รหัสลูกค ้า

วันที…
่ …………………...

รหัสขาย

Zone 1.กทมและปริมณฑล

2.กลาง 3.อิสาน 4.เหนือ 5.ใต ้

่ ลูกค ้า ……………………………………………………………
ชือ







ประเภทลูกค ้า

ทีอ
่ ยู่ ………………………………………………………………….
...................................................................................
โทรศัพท์/FAX ...........................................................

กาหนดชาระเงิน

ผู ้ติดต่อ ..........................................................

ลำดับ

รำยกำรยำที่สั่งซื้อ

ขนำดบรรจุ

จำนวนที่สั่ง




ผู ้จาหน่ายช่วง
คลินก
ิ

ร ้านยา
รพ.เอกชน

อืน
่ ๆ .......................
เงินสด
่ ............วัน
เงินเชือ

รำคำ/หน่ วย

รำคำรวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ยอดสัง่ ซื้อในวงเงิน

……………….. บาท

หมายเหตุ - สถานทีส
่ ง่ สินค ้า........................................
- เก็บเงินแล ้ว จานวน ........................................บาท

อนุม ัติขำยได้

- เลขที่ Invoice .............................................

่ ) ....................................................
(ลงชือ
(...................................................)

้ …………………………………….
ผู ้รับคาสัง่ ซือ
ตาแหน่ง....................................... เบอร์โทร……………………....

ตาแหน่ง ....................................................
........../........../..........
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แบบฟอรมคํารับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4/ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
วันที่ ..........เดือน ...................พ.ศ................
ขาพเจา ............................................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม / โรคศิลปะเลขที.่ .......................................บัตรประชาชน / บัตรขาราชการเลขที่
................................................. ......วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ ..............................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ................ซอย ..............................ถนน ........................................ตําบล .........................................
อําเภอ ..................................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย ......................... โทร.......................................
สถานพยาบาล / รานขายยา ที่นาํ วัตถุออกฤทธิ์ไปใช ชื่อ .....................................................ตั้งอยูเลขที่ .........................
ซอย ................................ถนน .........................................ตําบล ..................................อําเภอ........................................
จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย ....................................โทร.........................................
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เลขที่ .............................................................................................................
ใบอนุญาตดําเนินกิจการสถานพยาบาล เลขที่ .............................................................................................................
ไมมีใบอนุญาตครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
มีใบอนุญาตครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ / ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4
เลขที่ ............................................................. ออกให ณ วันที่ ..............................................................................
มีใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เลขที่ ....................ออกให ณ วันที่ ................................
ขอยื่นคําขอซื้อตอ บริษัท ..................................................................เพื่อขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือ 4 หรือ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ดังนี้
1. ชื่อยา ......................................................................ปริมาณที่ขอซื้อ จํานวน ............................................................
( จํานวนเปนตัวอักษร .....................................................................................................................................)
2. ชื่อยา ......................................................................ปริมาณที่ขอซื้อ จํานวน ............................................................
( จํานวนเปนตัวอักษร .....................................................................................................................................)
3. ชื่อยา ......................................................................ปริมาณที่ขอซื้อ จํานวน ............................................................
( จํานวนเปนตัวอักษร .....................................................................................................................................)
4. ชื่อยา ......................................................................ปริมาณที่ขอซื้อ จํานวน ............................................................
( จํานวนเปนตัวอักษร .....................................................................................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุในคําขอซื้อนี้ เปนความจริงทุกประการ
.......................................................................ลงนามผูขอซื้อ
( ..................................................................)
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คำขอเปิ ดวงเงินเชื่ อ

วันที่ ……………………………….………
ชื่อ/สกุล……………....……………………………………………………… เจ้าของ / กรรมการ (ผูม้ ีอานาจทาการแทนนิติบุคคล)
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………ชื่อสถานพยาบาล………………………………………………
ตั้งอยูเ่ ลขที่ ………………………..…… ถนน…………………………………………….แขวง/ตาบล ……………………………………
เขต/อาเภอ ……………………………จังหวัด……………………………………….…….รหัสไปรษณี ย ์ ………………………………...
โทรศัพท์…………………….……..โทรสาร …………………………E-mail address……..…………………………………………..
ประเภทของสถานประกอบการ
 รพ.เอกชน
 โรงงานอุตสาหกรรม

 คลินิก
 ร้านขายยา
 อื่นๆ………………………………..

ประสงค์ขอเปิ ดวงเงินเชื่อในการซื้อยาและเวชภัณฑ์กบั องค์การเภสัชกรรม ในวงเงิน…………………………….…บาท
(………………………………………………………………………………..)
พร้อมคาขอนี้ได้แนบหลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา จานวน ………ฉบับ ดังนี้
1.………………………………………………………………………………………….………………………………………..…
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
3. …………………………………………………………………………………………………………………..…………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………..…………
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากข้าพเจ้าจะตกลงยอมรับและยินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการซื้อขาย
ขององค์การเภสัชกรรมทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………
(…………………………………………….)
เจ้าของ/กรรมการ
ประทับตราสถานประกอบการ

ลงชื่อ ………………………………………
(……………………………………………)
เจ้าของ/กรรมการ

เงื่อนไขในกำรจำหน่ ำยยำและเวชภัณฑ์ ขององค์กำรเภสัชกรรม
1. ส่วนลดการขายจะเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
2. องค์การเภสัชกรรมสงวนสิ ทธิ์ในการที่จะพิจารณาจาหน่าย หรื อไม่จาหน่ายสิ นค้าที่ได้รับการสัง่ ซื้อ
3. กรณี ที่ผซู ้ ้ือไม่ชาระหนี้ตามเวลาที่กาหนด ผูซ้ ้ือยินยอมชาระค่าปรับในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของยอดเงินที่คา้ งชาระ ทั้งนี้จะคิด
ค่าปรับตั้งแต่วนั แรกของการผิดนัดชาระหนี้เป็ นต้นไป
4. การชาระหนี้ สามารถทาได้โดย
3.1 โอนเงินเข้าบัญชีองค์การเภสัชกรรม ณ.ธนาคาร ที่องค์การเภสัชกรรมกาหนด และแจ้งองค์การเภสัชกรรมพร้อม
รายละเอียดการชาระหนี้
3.2 เช็ค (สัง่ จ่ายในนามองค์การเภสัชกรรม และเข้าบัญชีองค์การเภสัชกรรม)
3.3 ตัว๋ แลกเงินหรื อธนาณัติ (สัง่ จ่าย ปณ. ดุสิต) ในนามองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
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บันทึกการขอเปิ ดวงเงินเชื่ อ

แบบ ตอช. 1 / 2 Rev. 02

วันที่ ………………………………………………
เรื่ อง ขอเปิ ดวงเงินเชื่ อ
เรียน หัวหน้ าแผนก …………………………..............................................……
ด้วยสถานประกอบการ (บริ ษทั /โรงพยาบาล/คลินิก/ร้านยา/อื่นๆ) .............................................………………………………………….
จังหวัด .........................................รหัสลูกค้า ...............................ได้แสดงความจานงขอเปิ ดวงเงินเชื่อในการซื้อยาและเวชภัณฑ์กบั องค์การเภสัชกรรม
วงเงิน ……………......... บาท(.……………………............................)จากการตรวจสอบเบื้องต้นเห็นสมควร เปิ ดวงเงินเชื่อ ………………...... บาท
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ การขอเปิ ดวงเงินเชื่ อ
(ก) คลินิก
(ข) ร้านขายยา
(ค) โรงพยาบาลเอกชน
1. ข้อมูลสถานประกอกการ
1. ข้อมูลสถานประกอกการ
1. ข้อมูลสถานประกอกการ
ชื่อเจ้าของ/ผูร้ ับอนุญาต ..................................
ชื่อเจ้าของ/ผูร้ ับอนุญาต ..................................
ชื่อเจ้าของ/ผูร้ ับอนุญาต ..............................
ชื่อแพทย์ผตู ้ ิดต่อ ............................................
ชื่อแพทย์ผตู ้ ิดต่อ ............................................. ชื่อแพทย์ผตู ้ ิดต่อ .........................................
สังกัด ..............................................................
สังกัด ..............................................................
สังกัด ..........................................................
ตาแหน่ง .......................................................... ตาแหน่ง .......................................................... ตาแหน่ง ......................................................
2. ความน่าเชื่อถือของคลินิก
2. ความน่าเชื่อถือของร้านขายยา
2. ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล
 เป็ นอาจารย์แพทย์ ร.พ.รัฐ
 เป็ นเภสัช ร.พ. ..........................................
 เป็ นอาจารย์แพทย์ ร.พ.รัฐ
 อื่นๆ ระบุ ..................................................  อื่นๆ ระบุ .................................................
 อื่นๆ ระบุ ..............................................
 เปิ ดมาแล้ว ..................... ปี
 เปิ ดมาแล้ว ..................... ปี
 เปิ ดมาแล้ว ..................... ปี
 เปิ ดใหม่
 เปิ ดใหม่
 เปิ ดใหม่
3. จานวนผูป้ ่ วยโดยเฉลี่ย .................... คน/วัน
3. จ่ายยาลูกค้า .................... คน/วัน
 จานวนเตียง ......................
4. ประวัติการซื้อขายกับ อภ.
4. ประวัติการซื้อขายกับ อภ.
 ทุนจดทะเบียน .............................. บาท
 เคยซื้อเงินสด ยอดซื้อ/ปี ...........................
 เคยซื้อเงินสด ยอดซื้อ/ปี ...........................
 อื่นๆ ......................................................
 ไม่เคยซื้อเงินสด
 ไม่เคยซื้อเงินสด
3. จานวนผูป้ ่ วยโดยเฉลี่ย .................... คน/วัน
5. ประวัติการเงินหรื ออื่นๆ
5. ประวัติการเงินหรื ออื่นๆ
4. ประวัติการซื้อขายกับ อภ.
 ไม่มี, ไม่ทราบ
 ไม่มี, ไม่ทราบ
 เคยซื้อเงินสด ยอดซื้อ/ปี .......................
 มี ระบุ .......................................................  มี ระบุ .......................................................  ไม่เคยซื้อเงินสด
6. กาหนดชาระเงินภายใน 30 วัน
6. กาหนดชาระเงินภายใน 30 วัน
5. ประวัติการเงินหรื ออื่นๆ
 ไม่มี, ไม่ทราบ
 มี ระบุ ...............................................
6. กาหนดชาระเงินภายใน 90 วัน
ความเห็นของพนักงานเดินตลาด .......................................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ………………………………………………
( …………………………………………… )
พนักงานเดินตลาด
เรียน ผู้อานวยการกองการขายภาคเอกชน
 เห็นสมควรเปิ ดวงเงินเชื่อ วงเงิน ................................................................ บาท เครดิต ..................... วัน
 ไม่ควรเปิ ดวงเงินเชื่อ เหตุผล / ข้อมูลเพิ่มเติม / อื่นๆ .........……………………………………………………………………………………
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ …………………………………………….
( ………………………………………. )
หน. …………...........................................…..
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(ง) สรุ ปผลการพิจารณาตามเกณฑ์
ชื่อสถานประกอบการ (บริ ษทั /โรงพยาบาล/คลินิก/ร้านยา/อื่นๆ) ......................................................................................................................................
จังหวัด......................................................................……..................................…รหัสลูกค้า............................................................................................
วงเงินเชื่อที่ให้ .................................................... บาท กาหนดชาระเงินภายใน ..................... วัน
 วงเงิน  200,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งวางหลักทรัพย์
 วงเงิน  200,000 บาท
หลักทรัพย์ค้ าประกันส่วนที่เกิน 200,000 บาท คือ ............................................................. บาท
หลักทรัพย์ค้ าประกันได้แก่ .................................................................................................

1. เรี ยน ....................................................... 2. เรี ยน ......................................................... 3. เรี ยน ......................................................
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 อนุมตั ิตามเสนอ
 อนุมตั ิตามเสนอ
 อื่นๆ …………......…...........…….…
 อื่นๆ …………......……...........………
 อื่นๆ …………......……...........…….…
ลงชื่อ ……....................….........
ลงชื่อ ……....................……...
ลงชื่อ ……....................…….........
(.........................................)
(...............................................)
(...............................................)
รองผูอ้ านวยการฯ
ผูอ้ านวยการกองการขายภาคเอกชน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย
4.
 อนุมตั ิตามเสนอ
 อื่นๆ …………......…...........…….…
ลงชื่อ ……....................…...............................
(...............................................................)
ผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม
(จ) กรณี ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
วงเงินเชื่อที่ขอเปิ ด .................................................... บาท
ขอยกเว้นการวางหลักทรัพย์ ............................................................. บาท
1. เรี ยน ..................................................................
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 วงเงินเชื่อ ................................................. บาท
 ยกเว้นการวางหลักทรัพย์ ............................................. บาท
 อื่นๆ …………......……...........………
ลงชื่อ ……....................……...
(................................................)
ผูอ้ านวยการกองการขายภาคเอกชน
3. เรี ยน ......................................................
 เพื่อโปรดอนุมตั ิ
 วงเงินเชื่อ ................................................. บาท
 ยกเว้นการวางหลักทรัพย์ ............................................. บาท
 อื่นๆ …………......…...........…….…
ลงชื่อ ……....................….........
(............................................)
รองผูอ้ านวยการฯ

2. เรี ยน .................................................................
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 วงเงินเชื่อ ................................................. บาท
 ยกเว้นการวางหลักทรัพย์ ............................................. บาท
 อื่นๆ …………......……...........…….…
ลงชื่อ ……....................…….........
(................................................)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย
4.
 อนุมตั ิตามเสนอ
 อื่นๆ …………......…...........…….…
ลงชื่อ ……....................…................
(...............................................................)
ผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม

อานาจอนุมตั ิวงเงินเชื่อ 1. วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท : ผอก.การขายภาคเอกชน
2. วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท : ผอฝ.การตลาดฯ
3. วงเงินเกิน 200,000 บาท มีหลักทรัพย์ค้าประกัน: ผอฝ.การตลาดฯ 4. วงเงินเกิน 200,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน : ผูอ้ านวยการฯ
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แบบขอเพิม่ วงเงินเชื่ อ
เรื่ อง ขอเพิ่มวงเงินเชื่อ
เรี ยน หัวหน้าแผนก ................................................................................
ด้วยสถานประกอบการ ......................................................................................จังหวัด................................ รหัสลูกค้า .............................
ประเภทสถานประกอบการ
 โรงพยาบาลเอกชน  คลินิก  ร้านขายยา  โรงงานอุตสาหกรรม  อื่นๆ ...................................................................
วงเงินเชื่อเดิม ............................................................................... กาหนดชาระเงิน ................................. วัน
วงเงินเชื่อที่ขอเพิ่มใหม่เป็ น ........................................................................... บาท กาหนดชาระเงิน ...................................... วัน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ยอดซื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ............................................................................. บาท
2. ประวัติการชาระหนี้ ...................................................................................................................................................................................
3. เหตุผลในการขอขยายวงเงินเชื่อ ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
4. อื่นๆ ..........................................................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ………………………………………………
( …………………………………………… )

เรียน

พนักงานเดินตลาด
ผู้อำนวยกำรกองกำรขำยภำคเอกชน
 เห็นสมควรเปิ ดวงเงินเชื่อ วงเงิน ................................................................ บาท
เครดิต ..................... วัน
 ไม่ควรเปิ ดวงเงินเชื่อ เหตุผล / ข้อมูลเพิ่มเติม / อื่นๆ .........……………………………………………………………………………………
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ …………………………………………….
( ………………………………………. )

หน. …………...........................................…..
สรุ ปผลการพิจารณาตามเกณฑ์
 เป็ นไปตามเกณฑ์การขอขยายวงเงินเชื่อ โดยขยายวงเงินเชื่อเป็ น ................................................ บาท กาหนดชาระเงิน ..................... วัน
 ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ เนื่ องจาก ....................................................................................................................................................................
1. เรี ยน .......................................................

2. เรี ยน ......................................................

3. เรี ยน ......................................................

 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 อนุมตั ิตามเสนอ
 อื่นๆ …………......……...........………
ลงชื่อ ……....................……...
(..........................................)
ผูอ้ านวยการกองการขายภาคเอกชน

 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 อนุมตั ิตามเสนอ
 อื่นๆ …………......……...........…….
ลงชื่อ ……....................……........
(..........................................)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย

 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 อื่นๆ …………......…...........…….…
ลงชื่อ ……....................….........
(.........................................)
รองผูอ้ านวยการฯ

4.

 อนุมตั ิตามเสนอ
 อื่นๆ …………......…...........…….…
ลงชื่อ ……....................…...............................
(...............................................................)
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

อานาจอนุมตั ิวงเงินเชื่อ 1. วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท : ผอก.การขายภาคเอกชน
2. วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท : ผอฝ.การตลาดฯ
3. วงเงินเกิน 200,000 บาท มีหลักทรัพย์ค้าประกัน: ผอฝ.การตลาดฯ 4. วงเงินเกิน 200,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน : ผูอ้ านวยการฯ
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จำนวนลูกค้ำ

กทม.

จังหวัด

กระบี่
กำญจนบุรี
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ชัยนำท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงรำย
เชียงใหม่
ตรัง
ตรำด
ตำก
นครนำยก
นครปฐม
นครพนม
นครรำชสีมำ
นครศรีธรรมรำช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นรำธิวำส
น่ำน
บึงกำฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธำนี

สสจ.
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รพศ.
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0

รพท.
0
1
2
1
1
2
0
1
1
1
1
1
0
2
0
1
2
1
0
1
2
2
0
1
2
1
1
1
1

รพช./รพร.
0
8
13
17
11
19
11
10
10
7
15
10
17
21
9
6
7
3
8
11
30
20
13
6
11
14
7
21
7

ผจช.
6
1
1
1
3
1
2
1
2
0
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
3
1
1
2
0
2
1
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จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ปรำจีนบุรี
ปัตตำนี
พระนครศรีอยุธยำ
พะเยำ
พังงำ
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลำ
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
รำชบุรี
ลพบุรี
ลำปำง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลำ
สตูล
สมุทรปรำกำร
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สสจ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รพศ.
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0

รพท.
2
1
1
1
2
2
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
0
1
1
1
1
1
1
2

รพช./รพร.
6
5
11
14
5
7
10
11
8
7
10
7
2
12
6
6
8
6
19
4
6
7
9
12
7
13
21
16
15
6
4

ผจช.
4
1
1
1
2
2
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
2
1
1
0
2

จังหวัด
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรินทร์
หนองคำย
หนองบัวลำภู
อ่ำงทอง
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี
อุตรดิตถ์
อุทัยธำนี
อุบลรำชธำนี
รวม

สสจ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
76

รพศ.
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
28

รพท.
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
3
87

รพช./รพร.
2
1
7
10
4
7
8
18
15
8
5
6
6
19
8
7
22
775

ผจช.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
99
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Q & A รวมกองการขายภาครัฐ และกองการขายภาคเอกชน
1. Q : ลูกค้าต้องการสอบถามว่าขณะนี้มียา.............หรือไม่
1. A : ขอตรวจสอบก่อนครับ/ค่ะ (ให้ทาการตรวจสอบข้อมูลทันทีและตอบลูกค้า)
2. Q : ลูกค้าแจ้งว่าไม่สามารถออกใบสั่งซื้อได้ทันตามกาหนดยืนราคาในใบเสนอราคา จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
1. A : ขอตรวจสอบให้ก่อนครับ/ค่ะ ว่ายังสามารถยืนราคาต่อให้ได้หรือไม่ครับ/ค่ะ
3. Q : หลังจากองค์การเภสัชกรรมได้รับใบสั่งซื้อจะสามารถส่งให้ลูกค้าได้ภายในกี่วัน
1. A : กรณีที่องค์การเภสัชกรรมมียาในคลังพร้อมจาหน่าย เขตกทม.และปริมณฑล ภายใน 3 วัน และ
เขตต่างจังหวัดภายใน 7 วันครับ/ค่ะ
4. Q : ลูกค้าขอติดตามการส่งยาที่ได้สั่งซื้อไว้แล้ว
1. A : ขอตรวจสอบก่อนครับ/ค่ะ (ให้ทาการตรวจสอบข้อมูลทันทีและตอบลูกค้า)
5. Q : ยาเสียหาย จากการขนส่งต้องทาอย่างไร
1. A : (กรณี พ บขณะลู กค้ารับยา) ให้ ปฏิ เสธการรับของเลยครับ /ค่ะ และขอให้ ช่ว ยเขียน รายการ, จานวน, เหตุผ ล
ที่ปฏิเสธการรับของลงในใบส่งสินค้าด้วยครับ/ค่ะ
(กรณี พบหลั งจากที่ได้รับยาไว้ ) ขอทราบรายละเอีย ด เพื่อจะได้รีบดาเนินการให้ ครับ/ค่ะ (ขอรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม CCR)
6. Q : ยาที่ซื้อจากองค์การเภสัชกรรมไปแล้วหากหมดอายุสามารถแลกเปลี่ยน/คืนได้หรือไม่
1. A : องค์การเภสัชกรรมมีเกณฑ์การแลกเปลี่ยนยาดังนี้ ครับ/ค่ะ สามารถเปิดดูได้จากบัญชีราคายา
7. Q : ทาไมยาผู้ผลิตอื่น ต้องเปลี่ยนก่อนหมดอายุ 6 เดือน
1. A : ยาผู้ผลิตอื่นเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมซื้อมาจากบริษัทเอกชน และบริษัทมีเงื่อนไขให้แลกเปลี่ยนก่อนหมดอายุ
6 เดือนครับ/ค่ะ
8. Q : ลูกค้าขอแลกเปลี่ยนยาผู้ผลิตอื่น (ยาที่ซื้อมาขายไป) ต้องดาเนินการอย่างไร
1. A : ขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นรายการยาที่เปลี่ยนคืนได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไรครับ/ค่ะ แล้วจะรีบแจ้งให้ทราบ
ครับ/ค่ะ
9. Q : เหตุใดผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง Curmin จึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้
1. A : ขอโทษด้วยครับ/ค่ะ เนื่องจากเครื่องสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่การเก็บรักษามีผลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า
ทางองค์การเภสัชกรรมจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืนสินค้าครับ/ค่ะ
10. Q : ยาขององค์การเภสัชกรรม ที่ไม่ได้ซื้อจากองค์การเภสัชกรรมโดยตรง ทาไมถึงไม่รับ แลกเปลี่ยน/คืนยา
A : ต้องขอโทษด้วยครับ/ค่ะ เนื่องจากการเปลี่ยน/คืนยา ต้องอ้างอิงข้อมูลจากใบส่งของ ขอให้ติดต่อขอเปลี่ยน
กับหน่วยงาน (สป., ร้านยา ฯลฯ) ที่ได้รับยามาครับ/ค่ะ
11. Q : ลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลยา (ความคงตัว, ใบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) ต้องทาอย่างไร
1. A : ได้ ครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันจะรีบดาเนินการให้ครับ/ค่ะ แล้วจะรีบแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปนะครับ/ค่ะ
ไม่ทราบว่าจะสะดวกรับเอกสารทางไหนดีครับ/ค่ะ
12. Q : ลูกค้าต้องการขอรับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม ต้องทาอย่างไร
1. A : - เอกชน สามารถทาหนังสือขอรับการสนับสนุนเพื่อให้องค์การเภสัชกรรมพิจารณาแล้วจะแจ้งผลให้ทราบ
ครับ/ค่ะ
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13. Q : ลูกค้าต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ เช่น ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ จะต้องดาเนินการอย่างไร
1. A : ขอทราบรายละเอียด (ขอรายละเอียดตามแบบฟอร์มบันทึกคาร้องเรียนของลูกค้า (CCR)) เพื่อจะได้รีบ
ดาเนินการให้ครับ/ค่ะ
14. Q : หากต้องการซื้อยากับ องค์การเภสัชกรรมต้องทาอย่างไร (ลูกค้าภาคเอกชน)((
1. A : - ถ้าซื้อเงินสดต้องชาระเงินก่อนรับสินค้าครับ/ค่ะ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ (แจ้งเอกสารที่ใช้ในการเปิดลูกค้าใหม่)
เพื่อเปิดบัญชีลูกค้าครับ/ค่ะ
- แต่ถ้าต้องการจ่ายเงินหลังจากได้รับสินค้า เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ (แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดลูกค้าใหม่และ
เปิดวงเงินเชื่อ) เพื่อยื่นขอเปิดวงเงินเชื่อกับ องค์การเภสัชกรรมก่อนครับ/ค่ะ ใช้เวลาดาเนินการประมาณ 3 วัน
ทาการ นับจากวันที่องค์การเภสัชกรรมได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน แต่ถ้าต้องการยาเร่งด่วนขอความกรุณาให้
ซื้อแบบเงินสดในบิลแรกก่อนครับ/ค่ะ
15. Q : องค์การเภสัชกรรมมีการกาหนดขั้นต่าในการสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ (ลูกค้าภาคเอกชน)
1. A : มีครับ/ค่ะ ขั้นต่าในการสั่งซื้อสินค้า (กรณีลูกค้า กทม. และปริมณฑล) 1,000 บาท ครับ/ค่ะ (กรณีลูกค้า
ต่างจังหวัด) 2,000 บาทครับ/ค่ะ
16. Q : หากซื้อไม่ถึงขั้นต่าในการสั่งซื้อจะไม่ขายหรือ
1. A : ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ครับ/ค่ะ ขอให้เลือกซื้อรายการอื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ/คะ
17. Q : หากต้องการซื้อยาแช่เย็น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ (ลูกค้าภาคเอกชน)
1. A : - (กรณีลูกค้า กทม.และปริมณฑล) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ครับ/ค่ะ
1. A : - (กรณีลูกค้าต่างจังหวัด) หากสั่งซื้อยาแช่เย็นไม่ถึง 3,000 บาท มีค่าขนส่งเพิ่มอีก 300 บาทครับ/ค่ะ
18. Q : การสั่งซื้อวัตถุออกฤทธิ์ฯ / ยาเสพติดฯ ต้องทาอย่างไร (ลูกค้าภาคเอกชน)
1. A : กฎหมายกาหนดให้ผู้ซื้อต้องเขียนคารับรองการซื้อ วอ./ยส. อันนี้ครับ/ค่ะ
(ยื่นแบบฟอร์มให้ลูกค้า) แล้วส่งเอกสารต้นฉบับให้แก่ผู้ขายในการสั่งซื้อทุกครั้งครับ/ค่ะ
- กรณีวัตถุออกฤทธิ์ จะต้องได้รับเอกสารต้นฉบับ(ตัวจริง) ก่อนทาการขาย
- กรณียาเสพติดฯ สามารถรับสาเนาเอกสาร (Fax) / ภาพถ่าย) เพื่อทาการขายก่อนที่จะได้รับเอกสารต้นฉบับ
(ตัวจริง) ได้
19. Q : ร้านยา สามารถซื้อ Sidegra ได้หรือไม่ จากัดจานวนหรือเปล่า
1. A : ถ้าเป็นร้านที่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ซื้อได้ครับ/ค่ะ ให้กรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อยาควบคุมพิเศษที่ลงนาม
โดยเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาร้านครับ/ค่ะ และสามารถซื้อได้ไม่เกิน 1,000 เม็ดต่อเดือน นับรวมทุก
ขนาดความแรงนะครับ/คะ แต่ถ้าต้องการซื้อมากกว่านั้นต้องดาเนินการขออนุญาตจดแจ้งกับ อย.ก่อนครับ/
ค่ะ โดยกรอกแบบ จส.2 พร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตขายยาให้ อภ.นาไปยื่นขออนุญาตจดแจ้งกับ อย.ต่อไป
20. Q : ร้านยา ซื้อ GPO A-Flu ไปขายได้หรือไม่
1. A : ไม่ได้ครับ/ค่ะ GPO A Flu เป็นยาควบคุมพิเศษใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้นครับ/ค่ะ
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