ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 7/๒๕๕๖
................................
ด้ ว ย กรมควบคุ ม โรคมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รเลื อ กสรรบุ คคลเพื่ อจ้ า งเป็ น พนั กงาน
ราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ของสถาบันบําราศนราดูร ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร
ตําแหน่งว่า งครั้งแรกที่ จะทําสัญญาจ้าง คือ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 3 ตําแหน่ง
2. รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบั ติงานที่มีลักษณะงานช่ว ยเภสั ชกร ซึ่งมีลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการผสมยา การปรุงยา และเวชภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา
เวชภัณฑ์เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามคําสั่งแพทย์ การให้คําแนะนําการใช้ยา
ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
(2) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้น
พื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(3) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
(4) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2.1.2 ด้านการบริการ...
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(1) ให้คําแนะนํา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ดังนี้
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,800 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,010 บาท
(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4
3 . คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การ
เลือกสรร
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ มีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้า ที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
3.2 คุณสมบัติ...
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ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจะต้ อ งนํ าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เ กิ น 1 เดื อน และแสดงว่ าไม่ เ ป็ น โรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ าจเข้ า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘
4. การ
การรัรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันบําราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2557 ในเวลาราชการทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สําเนาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รของ
สถานศึ ก ษาใด นั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต รของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ ๑7 มกราคม
๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียม...
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ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้า รับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็น โมฆะสําหรับผู้นั้ น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวัน ที่ 24 มกราคม ๒๕๕๗ ที่กองการเจ้าหน้า ที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สถาบันบําราศนราดูร อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูง
ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ
8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทํา...

-๕9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.3 (1) โดย
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันบําราศนราดูร ว่างลงอีกบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

