
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในต าแหน่งเภสัชกร  

----------------------------------------------- 
 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในต าแหน่งเภสัชกร ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่จะได้รับการ
ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด จ านวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
    ชื่อกลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่ง  เภสัชกร 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน 20,540 บาท เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท เงินไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ 
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2558 (ทั้งนี้จะต่อสัญญาจ้างทุกๆ 4 ปี) 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็น.... 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 



 ๒ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ

เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 
 

๓.  การรับสมัคร  

๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม  
ชั้น 2 อาคาร 3 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 7184, 0 2590 7241 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - 
5 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.) 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือประกาศนียบัตร

แล้วแต่กรณี และส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวัน
ปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จ านวน 1 ฉบับ 

กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
หรือส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองจากสภา
เภสัชกรรมออกให้ โดยระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตฯ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได ้

(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

(5) ส าเนา.... 



 ๓ 
(๕) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล

ในหลักฐานไม่ตรงกัน) ส าเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย) จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 

(๖) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถกูต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

3.3 ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคนืก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้นและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินให้ทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน การสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับแรก
ตามล าดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 
 

7. การประกาศ.... 



 ๔ 
7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบไว้
ที่ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือถ้ามีการเลือกสรรในต าแหน่ง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
8.๒ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามจ านวน

ต าแหน่งว่างไปปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดท า
สัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดท าสัญญาจ้าง 

8.๓ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 

9. สิทธิประโยชน์ของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554  

10. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

 
       ประกาศ  ณ วันที่   18   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 
(ลงชื่อ)   ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ 

(นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ) 
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
ลงชื่อ รัชนีกร  ชูเกลี้ยง 

(นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 



 ๕ 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
ต าแหน่งเภสัชกร  ฝ่ายจัดซื้อ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1) ค านวณราคายาต้นทุนแล้วเสนอแนะก าหนดราคา 
2) จัดหา จัดซื้อตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา 
3) ท าทะเบียนสถิติ เบิกจ่าย และจ าหน่ายยา 
4) ประสานงาน                               แก้ไข ติดตามประเมินผล แก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 
             ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ต าแหน่งเภสัชกร  ฝ่ายขาย 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) ด าเนินการจ าหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมให้กับสถาน
ประกอบการและสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

๒) ตรวจเอกสารเงินโอนค่ายาของสถานพยาบาลเอกชนประจ าวัน /ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของ
โรงพยาบาลรัฐบาลก่อนน าเสนอหัวหน้าฝ่าย 

๓) รับผิดชอบเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขนุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงาน
การรับ การจ่าย การเก็บรักษา  และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๔) ร่วมแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานรายงานวัตถุเสพติดทางการแพทย์กับเจ้าหน้าที่ 
และเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข 

๕) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 
๖) วิทยากรในการบรรยายงานของฝ่ายขาย/กลุ่มเงินทุนฯ 
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้าฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติดมอบหมาย 
 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่า
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๑๐๐  
คะแนน 

 

 สอบสัมภาษณ์ 

 

 


