ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งเภสัชกร
---------------------------------ด้ว ยส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ มของงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๒5 กันยายน 2555 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการ
กาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร
จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง
เภสัชกร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะที่ ต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพนวัตกรรม โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี
หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือ มาตรฐาน
ของงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นั้นๆ
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เงินค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 (สัญญาปีต่อปี)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
หมายเหตุ....

-2๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
เภสั ช กรรมชั้ น หนึ่ ง หรื อ ได้ รั บ ใบอนุ ญาตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมจากสภาเภสั ช กรรม และมี
ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
2) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
เภสั ช กรรมชั้ น หนึ่ ง หรื อ ได้ รั บ ใบอนุ ญาตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมจากสภาเภสั ช กรรม และมี
ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝุายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม
ชั้น 2 อาคาร 3 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 7184, 0 2590 7241 ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2560 ในวันและ
เวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น ตาดาถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 1 รูป
2) ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห รื อ
ประกาศนียบัตรแล้วแต่กรณี และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 2 ฉบับ
3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือสาเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) สาเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) (สาหรับผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1
ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1
ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้
ด้วย
3.3 ค่าสมัคร...

-3๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครในอัตรา 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) และ
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลื อกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้นและสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินให้ทราบภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ฝุาย
การเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

คะแนนเต็ม
100

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

100

รวม

วิธีการประเมิน
ผลงานวิชาการ
ที่เป็นที่ประจักษ์
สอบสัมภาษณ์

200

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลาดับตามคะแนนรวมจากการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับแรกตามลาดับ กรณี ผู้ที่ผ่าน
การเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การ...
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