หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาฯ
(สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่แสดงความจานงปฏิบัติงานชดใช้ทุน)
1. หลักเกณฑ์การจัดสรร
1.1 ส่ว นราชการ/หน่ วยงานที่ได้รับจัดสรรต้องมีตาแหน่งว่างสามารถบรรจุนักศึกษาเภสัช ศาสตร์
ผู้ทาสัญญาฯ ที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้าปฏิบัติงานในวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน (ปกติคือวันที่
1 มิถุนายน ของทุกปี ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข
1.2 การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาฯ ให้กับส่วนราชการ/หน่วยงาน จะพิจารณา
ให้ตามลาดับความจาเป็นดังนี้
1.2.1. จัดสรรไปแก้ไขส่วนขาดจากความต้องการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
กรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักโดยพิจารณาโรงพยาบาลที่มีส่วนขาดสูงเป็นอันดับแรก
1.2.2. จัดสรรไปหน่วยงานอื่นที่มีความขาดแคลนและหาผู้ไปปฏิบัติงานได้ยาก หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2. เงื่อนไขการจัดสรร
2.1 คุณสมบัติ
2.1.1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาฯ ที่จะได้รับการจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ในแต่ละปีการศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ทาสัญญาลาศึกษาต่อกับส่วนราชการ และคาดว่าสาเร็จการศึกษา ภายใน
วันที่ 21 เมษายน ของปีนั้นๆ และจะต้องสอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.1.2 กรณี นั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ที่ จ บล่ า ช้ า ในภาคฤดู ร้ อ นหรื อ ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไป
ต้องเข้าสู่ระบบการจัดสรรในปีถัดไป
ทั้งนี้ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อพร้อมทั้งระบุผ ลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (สถาบันพระบรมราชชนก) เพื่อจัดเข้าสู่ระบบการจัดสรรในปีถัดไป
2.2 การแสดงความจานง
2.2.1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาทุกคน ต้องแสดงความจานงว่าจะเลือกสถานที่
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสั ญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญา หรือไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนตามสัญญาฯ (ปกติ คือของปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา)
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2.2.2 เมื่อสถาบันการศึกษาได้ส่ งใบแสดงความจานงการเลื อกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
หรือไม่ประสงค์เลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษา ไปยังส่วนราชการ/หน่วยงานที่นักศึกษาแสดง
ความจานงอย่างเป็นทางการแล้ว
หากมีนักศึกษาฯ ขอแก้ไขการแสดงความจานงจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
การแสดงความจ านงอีก โดยให้ สถาบันการศึกษาชี้แจงให้ นัก ศึกษาทราบและระงับคาขอเปลี่ ยนแปลง
การแสดงความจานงดังกล่าว
2.2.3 กรณี นั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ฯ ที่ แ สดงความจ านงเลื อ กสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านชดใช้ ทุ น
ให้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการฯ กาหนด เลือกได้ 1 อันดับ ถ้าหน่วยงานนั้นๆ คัดเลือก
นั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ฯ ไว้ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยหน่ ว ยงานควรจะต้ อ งขึ้ น อั น ดั บ ส ารองไว้ ต ามสมควร และ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัดสรรนักศึกษาฯ ที่หน่วยงานคัดเลือกไว้ ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานนั้นๆ
หากมีนักศึกษาฯ ที่ไม่มีหน่วยงานใดคัดเลือกไว้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฯ
ที่หน่วยงานได้คัดเลือกไว้แล้ว ปรากฏภายหลังว่า สอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ถือว่า
หมดสิ ทธ์การบรรจุ แต่งตั้ง หน่ว ยงานจะต้องรีบส่ งรายชื่อเสนอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม โดยพิจารณาข้อมูลว่าทางราชการได้เภสัชกรใช้ทุนตามความ
ต้องการหรือไม่ ดังนี้
- หากได้เภสัชกรใช้ทุนพอเพียงกับความต้องการแล้ว คณะกรรมการฯ อาจพิจารณากลุ่มที่ไม่เลือก
สถานที่ปฏิบั ติงานชดใช้ทุนตลอดจนนั กศึกษาที่ยังไม่ได้สถานที่ปฏิบัติงานพ้นจากข้ อผู กพันโดยไม่เสี ยค่าปรับ
- แต่ห ากได้เภสั ชกรใช้ทุน ไม่พอเพียงกับความต้องการ จะให้ นักศึกษาฯ ที่แสดงความจานง
ไม่เลื อกสถานที่ป ฏิบัติงานชดใช้ทุน ตลอดจนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส ถานที่ปฏิบัติงานนั้น เข้ารับการคัดเลื อก
เพื่อใช้ทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการฯ กาหนดต่อไป เพื่อให้ได้เภสัชกรใช้ทุนเพียงพอต่อความต้องการต่อไป
2.3 การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน/สาขาวิชา
นักศึกษาฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิ บัติงานชดใช้ทุน โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตอบไม่อนุมัติในนาม
คณะกรรมการฯ ในทางปฏิบัติให้สถานศึกษาระงับคาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน โดยชี้แจงให้นักศึกษาฯ
ทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
2.4 การลาศึกษาต่อ
นักศึกษาฯ ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนจะลาศึกษาต่อให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ
กาหนด
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน
1. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
นักศึกษาฯ ทุกคนเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับการจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องไป
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรให้ทันที หรือ
ตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรกาหนด
2. การได้รับตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร
เมื่อเภสัชกรคู่สัญญาได้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานแล้วหากได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร
ให้ถือว่าระยะเวลาที่รับราชการทหารนั้นให้นับเป็นระยะเวลาการชดใช้ทุนตามสัญญา
3. การเปลี่ยนแปลงภายหลังการจัดสรร
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเภสัชกรฯ ให้ส่ว นราชการ/หน่วยงานใดแล้ว ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน (ปกติคือวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงส่วนราชการ/หน่วยงาน เว้นแต่ส่วน
ราชการ/หน่ ว ยงานนั้ น
จะส่ ง ตั ว คื น โดยมี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น เพี ย งพอประกอบการพิ จ ารณาหรื อ
คณะกรรมการฯ พิจารณาพ้นภาระการชดใช้ทุนโดยไม่เสียค่าปรับ
- ทั้งนี้คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาอนุมัติให้ชดใช้ทุน หรือพ้นภาระการชดใช้ทุนโดยไม่เสีย
ค่าปรับแล้วแต่กรณี
4. การลาศึกษาต่อระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กรณีเภสัชกรฯ ขอลาศึกษาต่อในระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ต้นสังกัด ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เภสัชกรฯ ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนลาศึกษาต่อได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ/หน่วยงานที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเมื่ออนุญาตให้ลาศึกษาต่อแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบ ทั้งนี้ระยะเวลาลาศึกษาต่อไม่นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุน
5. การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
5.1 กรณีเภสัชกรฯ ขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้น
สังกัดใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติไปได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการฯ ก่อน แล้วแจ้งผล
การดาเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบในภายหลังโดยให้พิจารณาจากประโยชน์ที่ทางราชการ/หน่วยงาน
จะได้รับ ยกเว้นกรณีโอนย้ายหรือยืมตัวเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนกลางให้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็น
รายกรณี
5.2 กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานกับ
รัฐวิสาหกิจหรือสภากาชาดไทย ให้หน่วยงานที่รับบรรจุส่งสาเนาคาสั่งบรรจุและยืนยันการดูแลการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนที่เหลือ ให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย
6. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน (โอน)
กรณีเภสั ช กรฯ ขอเปลี่ ย นสถานที่ ปฏิบัติง านชดใช้ ทุน (โอน) ให้ ส่ ว นราชการ/หน่ว ยงาน
ต้ น สั ง กั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ ไ ด้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ ค ณะกรรมการฯก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ผล
การดาเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบในภายหลัง
6.1 กรณีพนักงานของรัฐ / พนักงานมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นขอเปลี่ยนสถานที่
ปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ ซึ่งจะต้องใช้วิธีให้ลาออกแทนการโอน หน่วยงานทั้งสองแห่งจะต้อง
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6.1.1 กาหนดให้ เภสั ช กรปฏิ บัติงานในหน่ว ยงานแห่ งใหม่ ติดต่อ กันทัน ทีที่ออก
จากราชการหรือหน่ วยงานเดิม โดยก่อนลาออกจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากส่ ว นราชการ /
หน่วยงานต้นสังกัด กรณีหน่วยงานต้นสังกัดเดิมไม่ยินยอมให้ลาออกไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อเนื่อง การลาออก
ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ ต้องทาการปรับชดใช้ทุนทันที
6.1.2 ส่วนราชการ / หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่บรรจุเภสัชกรฯ
ทราบว่ามีพันธะ ผูกพันตามสัญญา และให้หน่วยงานแห่งใหม่ติดตามดูแลให้เป็นไปตามสัญญา หากมี การปฏิบัติ
ผิดสัญญาจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญาทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.2 หากเป็นการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ซึ่งมีข้อแตกต่างจากข้อ 6.1 โดยปกติ
คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นโดยแท้จริง ให้เสนอคณะกรรมการฯ
เป็นรายกรณีไป
7. การออกจากราชการ/หน่วยงานระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน
7.1 กรณี ที่ เ ภสั ช กรฯ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ทุ น ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านตามปกติ
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานหรือได้รับอนุมัติให้ลาออกหรือมีคาสั่งให้พ้นจากงาน
ไปแล้ว เป็นต้น ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการคิดคานวณเงินชดใช้ทุน
ตามสัญญาให้สถานศึกษาคู่สัญญาทราบภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีคาสั่งให้เภสัชกรฯ ผู้นั้นพ้นจากงาน
หรือกาหนดวันที่รายงานตัว โดยมีรายละเอียดประกอบการเรียกเก็บเงินชดใช้ทุนของสถานศึกษาคู่สัญญา ได้
อย่างถูกต้อง เช่น
ก. กาหนดวันที่ให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ข. วัน เดือน ปี ที่เริ่มปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ค. วัน เดือน ปี ที่หยุดงานเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม
ง. วัน เดือน ปี ที่สาเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม หรือยุติการศึกษา/ฝึกอบรม
จ. วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษา/ฝึกอบรม
ฉ. วัน เดือน ปี ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานมีคาสั่งให้พ้นจากงาน
ทั้งนี้ให้สาเนาหนังสือแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯทราบด้วย
7.2 เมื่อสถานศึกษาคู่สัญญาได้รับทราบรายละเอียด (6.1) จากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้คิดคานวณเงินที่
จะต้องชดใช้เนื่องจากผิดสัญญาแล้วแจ้งให้เภสัชกรฯ ซึ่งผิดสัญญาชาระเงินภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากสถานศึกษา
8. การติดตามการชดใช้ทุน
ให้สถานศึกษาคู่สัญญารวบรวมรายชื่อเภสัชกรฯ ซึ่งพ้นจากงานก่อนครบกาหนดเวลาชดใช้ทุน รวมทั้งปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินชดใช้ทุนให้คณะกรรมการฯ ทราบภายในเดือนกรกฎาคม ของ
ทุกปี
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