- สาเนาคู่ฉบับ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตาแหน่งเภสัชกร
----------------------------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็น
พนั ก งานเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นยาเสพติ ด ในต าแหน่ ง เภสั ช กร ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ และระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้ที่จะได้รับการ
ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด จานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ตาแหน่ง
เภสัชกร
อัตราว่าง
2 อัตรา
ค่าตอบแทน 20,540 บาท เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท เงินไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000 บาท
(ตามเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2558 (ทั้งนี้จะต่อสัญญาจ้างทุกๆ 4 ปี)
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็น....
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
ส าหรั บ พระภิก ษุห รื อ สามเณร ทางราชการไม่รั บสมัครสอบและไม่อ าจให้ เ ข้า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
๓. การรับสมัคร
๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม
ชั้น 2 อาคาร 3 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง
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 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 1 รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือประกาศนียบัตร
แล้วแต่กรณี และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวัน
ปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลั กฐานการศึกษาดังกล่ าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสื อรับรอง
คุณวุฒิ ที่ส ถานศึกษาออกให้ โดยระบุส าขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัช กรรมชั้นหนึ่ง หรือสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จานวน 1 ฉบับ
กรณียังไม่สามารถนาหลักฐานสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
หรือสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองจากสภา
เภสัชกรรมออกให้ โดยระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตฯ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) สาเนา....
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(๕) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) สาเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) (สาหรับผู้สมัครเพศชาย) จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารั บ การเลือกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้นและสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินให้ทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อาเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้า นต่า งๆ เช่ น ความรู้ ที่ อ าจใช้เ ป็ น ประโยชน์ใ นการปฏิ บั ติง านในหน้า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิ สัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม ความคิด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริ บและบุค ลิ ก ภาพอย่ างอื่น เป็น ต้น และรวมถึ ง
สมรรถนะหลักสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.2 การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะเรี ย งล าดั บ ตามคะแนนรวมจากการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ ที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดจะเป็นผู้ ผ่ านการเลื อกสรรในล าดับแรก
ตามลาดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
7. การประกาศ....

๔
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบไว้
ที่ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือถ้ามีการเลือกสรรในตาแหน่ง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
8.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
8.๒ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามจานวน
ตาแหน่งว่างไปปฏิบัติงานและดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลาดับที่จะจัดทา
สัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดทาสัญญาจ้าง
8.๓ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
9. สิทธิประโยชน์ของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิ ทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554
10. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน
หมุ น เวี ย นยาเสพติ ด หรื อมี พฤติ กรรมในท านองเดี ยวกั น โปรดอย่ า ได้ หลงเชื่ อและแจ้ งให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
(นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ รัชนีกร ชูเกลี้ยง
(นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๕
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตาแหน่งเภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) คานวณราคายาต้นทุนแล้วเสนอแนะกาหนดราคา
2) จัดหา จัดซื้อตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา
3) ทาทะเบียนสถิติ เบิกจ่าย และจาหน่ายยา
4) ประสานงาน
แก้ไข ติดตามประเมินผล แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งเภสัชกร ฝ่ายขาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ดาเนินการจาหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมให้กับสถาน
ประกอบการและสถานพยาบาลทั่วประเทศ
๒) ตรวจเอกสารเงินโอนค่ายาของสถานพยาบาลเอกชนประจาวัน /ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของ
โรงพยาบาลรัฐบาลก่อนนาเสนอหัวหน้าฝ่าย
๓) รับผิดชอบเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขนุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงาน
การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔) ร่วมแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานรายงานวัตถุเสพติดทางการแพทย์กับเจ้าหน้าที่
และเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข
๕) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
๖) วิทยากรในการบรรยายงานของฝ่ายขาย/กลุ่มเงินทุนฯ
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้าฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติดมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมิน บุ คคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก
๑๐๐
สอบสัมภาษณ์
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน จากการสั ง เกต คะแนน
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่น
เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่า
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

