
  
  

(สําเนา) 
  

ประกาศกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ 
----------------------------------- 

ดวยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะดําเนินการคัดเลือกเพื่ อบรรจ ุ                                
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหง
พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวนัที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ และที ่นร ๑๐๐๔/ว ๒๗ ลงวนัที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ จงึประกาศรับสมคัรคัดเลือก เพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ดังตอไปน้ี 
  ๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ 
           ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ  ตําแหนงวางคร้ังแรก จาํนวน ๑ ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ๑๙๘
ปฏบิัตงิานทีส่ํานักการแพทยทางเลือก กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

เงินเดือนที่ จะไดรับ ๑๗,๔๑๐ – ๑๙,๑๖๐ บาท  สําหรับวุฒิ ปริญญาโทหรือคุณวฒุิอยางอ่ืน                        
ทีเ่ทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตรที่มหีลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวฒุิ
ปริญญาตรีที่มหีลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๕ ป ตอจากวฒิุประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  
(เฉพาะปริญญาที ่ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป)  

ทั้งน้ี  จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไป ตามประกาศกรมพฒันาการ แพทยแผนไทยและ                 
การแพทยทางเลือก เร่ือง หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ  ลงวนัที่ ๓๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทาํงาน ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัตงิานอ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานตาง ๆ ดังน้ี  
                   ๒.๑  ดานการปฏิบัติการ 
         ๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องตน เพื่อบรรลุผลการรักษา ปองกัน 
ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ 
          ๒) คุมครองผูบริโภค ตรวจวเิคราะห ประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเบื้องตนดานยา 
สมุนไพร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ ไดมาตรฐานเปนธรรมและปลอดภัย 
          ๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วจิยั กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวชิาการ
เบื้องตน เพื่อพฒันางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสขุ การคุมครองผูบริโภค 

 
/๔) จัดทาํ... 
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          ๔) จดัทาํ พฒันามาตรฐาน แนวทาง คูมือเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุมครองผูบริโภค สมนุไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของงาน 
  ๒.๒ ดานการวางแผน 
         วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทาํงานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
    ๒.๓ ดานการประสานงาน 
   ๑) ประสานการทาํงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทมีงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
         ๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล  ขอเทจ็จริง  แกบุคคลหรือหนวยง านที่
เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมอืในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ๒.๔ ดานการบริการ 
         ๑) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  การ
คุมครองผูบริโภคในระดับเบื้องตนแกผูปวย ญาต ิหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจได
ทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน  
         ๒) จดัเก็บขอมลู ใหบริการขอมลูเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสขุ การคุมครอง
ผูบริโภค เพื่อใหสอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพจิารณากําหนดแผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
         ๓) สอน นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยทีางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสขุ การ
คุมครองผูบริโภคแกนักศึกษา บุคลากรสาธารณสขุ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
๓.๑ คุณสมบตัิทั่วไป  
     ผูสมัครสอบ  ตองมคีุณสมบัติทั่วไป  และไมมลีักษณะตองหาม  ตามมาตรา ๓๖ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปน้ี 
     ก. คุณสมบตัิทั่วไป 

  (๑) มสีัญชาติไทย 
  (๒) มอีายไุมต่ํากวาสิบแปดป 
   (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย  ทรงเปน

ประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะตองหาม  

  (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวกิลจริตหรือจติฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
  (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพกัราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
 
 

/(4 ) เปนผูบกพรอง… 
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  (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมอืง หรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจาํคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 
  (๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวนัิย พระราชบัญญัตินี้               

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
  (๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะการทาํผิดวนัิยตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตาม

กฎหมายอ่ืน 
  (๑๑) เปนผูเคยกระทําการทจุริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 
    ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหาม ตาม ข.(๔) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณมีีลักษณะตองหามตาม  (๘) 
หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผู
น้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมใิชเปนกรณอีอกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทจุริตตอหนาที ่สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธสิมคัรเขารับคัดเลือกได แต
จะมสีิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับคัดเลือกตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมอืงแลว  

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนง 
                       ไดรับปริญญาโทหรือคุณวฒุิอยางอื่นทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิาเภสัชศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่ึง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
จากสภาเภสัชกรรม 

๔. กําหนดการ และวิธกีารรับสมัคร 
๔.๑ วนั เวลา และสถานที่รับสมคัร 
       ใหผูประสงคจะสมัครคัดเลือกขอและยื่น ใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมงานทรัพยากรบุคคล  

สํานักบริหาร กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ชั้น ๔ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมอืง จังหวดันนทบุรี โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ 
ตั้งแตวันที ่๑๓ – ๑๙ มนีาคม ๒๕๕๖ ในวนัราชการและเวลา ดังนี้ ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. ภาคบาย
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. 

 
 

/4 .2  คาธรรมเนียม... 
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๔.๒ คาธรรมเนียมในการสมคัร ผูสมคัรตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๒๐๐ บาท 
๔.๓ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมคัรสอบ 

(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายคร้ังเดียวกันไม
เกิน ๑ ป (นับถึงวนัปดรับสมัคร) จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวา
เปนผูมวีฒุิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมคัรคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวทิยาลัยอนุมตัิอยางใดอยาง
หน่ึง จาํนวนอยางละ ๒ ฉบับ ทั้งน้ี ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
น้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา นั้นๆ เปนเกณฑ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมตัิภายในวันปดรับสมคัร คือ วนัที ่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

  กรณยีังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวชิาที่สําเร็จการศึกษาและวนัที่ที่ไดรับอนุมตัปิริญญาบัตร  ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวนัปดรับสมคัรมายื่นแทนก็ได 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค ศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่ึง  หรือสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม จํานวน ๒ ฉบับ 

 (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จาํนวน ๑ ฉบับ 
 (๕) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมคัรเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณทีี่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
          (๖) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวนัปดรับสมัคร) และแสดงวาไมเปน

โรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก 
       -  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
       -  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
       -  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
       -  โรคพษิสุราเร้ือรัง 
       -  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที ่ก.พ. กําหนด 

ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทกุฉบับใหผูสมคัรเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไวดวย 
(ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) โดยผูสมคัรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมคีุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับ  การคัดเลือกตรงตามประกาศ       
รับสมคัรคัดเลือกจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดต างๆ ในใบสมคัร และยื่นหลักฐานในการสมคัรคัดเลือก        
ใหถูกตองครบถวน ในวันเวลาที่สมคัร ในกรณทีี่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมคัร กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกอาจไมรับสมคัรคัดเลือก 
 
 
 

/5 .การประกาศ... 
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  ๕. การประกาศรายชื่อผ ูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก   และกําหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือก 
               กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะประกาศรายชื่อผูมสีิทธเิขา รับการ
คัดเลือก  และกําหนดวนั เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ชั้น ๔ อาคาร กองวศิวกรรม
การแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี และทาง
เว็บไซด http://www.dtam.moph.go.th 

๖. หลักสูตรและว ิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือก การประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสม

กับตําแหนงหนาที ่จากประวตัิสวนตัว ประวตัิการศึกษา ประวัติการทํางาน จากหลักฐานการสมัคร จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฎของผูเขาสอบ โดยวิธกีารสัมภาษณ  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

๗. เกณฑการตัดสิน 
              ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

 ๘. การประกาศรายชื่อผ ูผานการคัดเลือก 
               (๑) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะประกาศขึ้นบญัชีผูไดรับคัดเลือก 
โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ  โดยมเีกณฑการพจิารณาที่เชื่อมโยงกับระดับ ความรู 
ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะที ่ก.พ. และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกําหนด ในกรณทีี่ผูไดรับ
คัดเลือกไดคะแนนเทากัน  จะใหผูได รับเลขประจําตัวสมคัรเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  
      (๒) การขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว ถึง วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวกันน้ีอีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกในคร้ังนี้
เปนอันยกเลิก 

๙. การบรรจุและแตงตั้ง 
  ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจแุละแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับคัดเลือก  โดยไดรับ

เงินเดือนตามคุณวฒิุที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ันตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัครฉบับน้ี 
  ในกรณทีี่มผีูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลังมตีําแหนงวางเพิ่มอีก กรม

พฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะ
ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 

๑๐. เงื่อนไข ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ  
      ผูที่ไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง                      

ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกราชการ 
 
 
 

/กรมพัฒนา... 
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 กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  

ยุติธรรม  และเสมอภาค ดังน้ัน  หากมผีูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก  หรือ                   
มพีฤติการณ ในทาํนองเดียวกันน้ี  โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหอธบิดีกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกทราบดวย 
       

ประกาศ  ณ  วนัที ่  8   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ลงชื่อ      สมชัย    นิจพานิช 
                 (นายสมชัย    นิจพานิช) 

อธบิดีกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สําเนาถูกตอง 
จีราภรณ  รักษาภัย 

(นางจรีาภรณ   รักษาภัย) 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักบริหาร 

กรมพฒันาการแพทยแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
  11  มนีาคม  2556 
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