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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
งานสาขาหรือตัวแทนขึน้ ณ ที่ใดก็ได ถาจะตัง้ สํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึน้ ณ ตางประเทศจะตองไดรบั
อนุญาตจากรัฐมนตรีกอน
มาตรา 9 ใหองคการเภสัชกรรม มีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุ
ประสงคตามทีร่ ะบุไวใน มาตรา 6 อํานาจเชนวานีใ้ หรวมถึง
(1) มีทรัพยสทิ ธิตา ง 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 ทีไ่ ดรบั ตาม 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 ใหองคการเภสัชกรรมปฏิบตั ติ ามขอบังคับวาดวยวิธกี ารปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
เงินขององคการฯ ทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังไดวางไว

หมวด 2
การกํากับ การควบคุมและการบริหาร
มาตรา 16 ใหรฐั มนตรีมีอํานาจหนาทีก่ ํากับโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการขององคการเภสัชกรรม
เพือ่ ประโยชนในการนีจ้ ะสัง่ ใหองคการเภสัชกรรมชีแ้ จงขอเท็จจริง 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

หนา 3
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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 น ผู  มีส  ว นได เ สี ย ในสัญ ญากับองคการเภสัชกรรมหรือในกิจการที่
กระทํ าใหแกองคการเภสัชกรรม ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อ
ประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษทั จํากัดที่ระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น
(2) เปนพนักงาน
มาตรา 21 ภายใตบังคับ มาตรา 31 และ มาตรา 32 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
วางนโยบายและควบคุมดูแลทัว่ ไปซึง่ กิจการขององคการเภสัชกรรม อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) ดําเนินกิจการตาม มาตรา 9
(2) วางขอบังคับการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ
(3) วางขอบัง คับ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนพนักงาน
ระเบียบวินัยการลงโทษพนักงาน และการรองทุกข
(4) วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบตั งิ านขององคการเภสัชกรรม
(5) วางขอบังคับวาดวยจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน บําเหน็จของ
ผูอ ํานวยการ และพนักงาน
(6) วางขอบังคับวาดวยเงินสะสมของผูอ ํานวยการและพนักงาน
(7) วางขอบังคับเกี่ยวกับลูกจาง
(8) วางขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอน่ื ๆ เพื่อ
สวัสดิการของผูป ฏิบตั งิ านและครอบครัว
ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึ้นตาม (4) นั้น ถามีขอ ความ
จํากัดอํานาจผูอ ํานวยการในการทํานิตกิ รรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอน่ื ๆ ทีค่ ณะกรรมการวางขึน้ ตาม
(8) นัน้ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได

หนา 4
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มาตรา 22 ใหประธานกรรมการและกรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ดํารงตําแหนงหาป
ประธานกรรมการและกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกก็ได
มาตรา 23

ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตาม

มาตรา 22 เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติ ไวใน มาตรา 19 หรือมีลักษณะตองหาม
ตามที่บัญญัติ ไวใน มาตรา 20
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงกอนวาระใหมกี ารแตงตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
เขาแทนแลวแตกรณี ผูที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ ง่ึ ตนแทน
มาตรา 24 ประธานกรรมการ และ กรรมการยอมไดรบั ประโยชนตอบแทนตามทีค่ ณะ
รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 25 ใหคณะกรรมการเปนผูแ ตงตัง้ ผูอ ํานวยการ
ใหผูอํ านวยการเปน กรรมการโดยตํ าแหนง และไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ผูอ านวยการย
ํ
อมพนจากตําแหนงเมือ่ ตาย ลาออกหรือคณะกรรมการใหออกจากตําแหนง
การแตงตั้ง การกําหนดเงินเดือนและการใหออกจากตําแหนงตามมาตรานี้ จะตองไดรบั
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 ปฏิบตั กิ จิ การเฉพาะ
อยางแทนก็ได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว
หนา 5
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ในกรณีทมี่ ีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา 21 วรรคสอง กําหนด
วา นิติกรรมใดผูอํานวยการจะทําไดกแ็ ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน บรรดานิตกิ รรมทีผ่ ู
อํ านวยการทํ าขึ้นโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาวยอมไมผูกพันองคการเภสัชกรรม เวนแตคณะ
กรรมการจะใหสตั ยาบัน
มาตรา 28 ผูอ านวยการมี
ํ
อํานาจ
(1) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดหรือตัดเงินเดือนตลอดจนลงโทษ
พนักงานและลูกจาง ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไวแตถาเปนพนักงานชั้นหัวหนา
ฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการเภสัชกรรมโดยไมขัดหรื อ
แยงกับขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว
มาตรา 29 เมื่อผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือเมื่อ
ตําแหนงผูอ ํานวยการวางลง 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
ระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด

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 รายไดทอ่ี งคการเภสัชกรรมไดรบั จากการดําเนินงานใหตกเปนขององคการ
เภสัชกรรม สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงาน คาภาระตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม เชน คาบํารุงรักษา
คาเสือ่ มราคา และเงินสมทบกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่น ๆ เพือ่ สวัสดิการของผูป ฏิบตั งิ านและ
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 ใหองคการเภสัชกรรมวางและรักษาไวซง่ึ ระบบการบัญชีอนั ถูกตอง แยกตาม
ประเภทงาน สวนที่สําคัญมีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(1) การรับและจายเงิน
(2) สินทรัพยและหนี้สิน
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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 ลูกจางและผูอ น่ื ซึง่ เปนผูแ ทนขององคการเภสัชกรรม
มาตรา 41 ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีขององคการเภสัชกรรม ให
องคการเภสัชกรรมโฆษณารายงานประจําปของปที่สิ้นสุดไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชี
กําไรขาดทุน พรอมกับรายงานของผูส อบบัญชีและตรวจบัญชีตาม 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 ไดรบั เงิน
เดือน หรือคาจางเทาทีไ่ ดรบั อยูเ ดิมไปพลางกอน 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 และปฏิบตั งิ านลาชา
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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