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  2.3 สถานที่ปฏิบัติงานและตําแหน่งว่างครั้งแรก 
   ปฏิบัติราชการประจําที่ สถาบันบําราศนราดูร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

  2.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
   (๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
     - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า  เดือนละ 13,800 บาท 
     - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า  เดือนละ 13,010 บาท 

 (2) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง สทิธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕4 

 3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

  1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
  3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ 
   8) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
    8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ผู้ประสงค์ที่เข้ารับสมัครการเลือกสรรต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   3.2.1 ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ  
   3.2.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

   หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มาย่ืนด้วย 

สําหรับพระภิกษุ... 
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   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้ง น้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                 
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
17 มีนาคม พ.ศ.2538  

 4. การรับสมัคร 
  4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่            
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ช้ัน 4  กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง         
จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3048 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลา
ราชการ  ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ทั้งน้ี ผู้สมัคร
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 4.3 

  4.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด 1 x 1.5 น้ิว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
 2) สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)    
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก   
ผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

   ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์       
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวัดปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในกรณีที่ไม่สามารถ      
นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้       
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
   3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
   4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (กรณีที่ช่ือ-นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 

   ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

  4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท 

  4.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น     
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้
เรียบร้อยภายในวันที่ย่ืนใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ี เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

5. การประกาศ... 
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 5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ช้ัน ๔                   
กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ 
“การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินบุคคล

โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  

 8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
 8.1 กรมควบคุมโรคจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด       
ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
       8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ 8.1  ณ กองการเจ้าหน้าที่  
กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์  www.ddc.moph.go.th  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันน้ีใหม่ แล้วแต่กรณี 

 9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.4 (1) โดยผู้ผ่าน        
การเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 
 9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของกรมควบคุมโรค ว่างลงอีกสามารถใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ในครั้งน้ี หรือประกาศรับสมัครใหม่ แล้วแต่กรณี 
 9.3 หน่วยงานอ่ืนสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งน้ีได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่    17    มิถุนายน พ.ศ.2559 

 

 
     


