ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏินัติการ
ด้ว ยสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนิน การสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คล
เข้ารับ ราชการในตำแหน่งนัก วิข าการเงิน และบัญ ชีป ฏิบ ัต ิก าร ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งทีจ่ ะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
ตามช่วงเงินเดือน
๒. จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
จำนวน ๒ ตำแหน่ง สำนัก งานเลขานุก ารกรม สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบ ัต ิงานด้านวิช าการเงิน และบัญ ชี ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ ัต ิงานอื่น ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำบัญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่อ นไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีชองส่วนราชการ
(๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินชองส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(๓) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่ห น่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ชองแต่ละหน่วยงาน
(๔) ศึก ษาวิเคราะห์ผ ลการใช้จ ่ายเงิน งบประมาณชองหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

lo
((ะ) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ - จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๖) ถ่ายทอดความรู้ต้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เซ่น ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและติกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการติกอบรมและวิธีใช้
อุป กรณ์เครื่องมีอที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยซนํใบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนด
๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ต้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย
๔. ต้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญ หาและขี้แ จงเกี่ย วกับ งานการเงิน และบัญ ชีท ี่ต นมืค วาม
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประขาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจไต้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ย วกับ งานการเงิน และบัญ ชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ส มัค รสอบต้อ งมืค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
ข.ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตพื่นเพิอน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็น ผู้อ ยู่ร ะหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการหรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของลังคม
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริห ารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

๓
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาลืงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล'ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑)เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏินัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซี่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการไต้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ
(๙) ผู้นั้นต้องออกจากงาบหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และใบกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน แต่จะมีสิทธิไต้รับ
บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันไต้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม,รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขับ
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/ ๒๔๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ไต้รับปริญญาตริ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๔.๓ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
๔. การรับสมัครสอบ
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบสามารถสมัค รไต้ท างอิน เทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม'เว้น
วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอบที่กำหนด และอัปโหลด(Upload) รูปถ่ายหน้า
ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาตำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นี้ว (ประมาณ ๔๐ - ๑๐๐ KBไฟล์ JPG) ระบบ
จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ กรณีไม่ไต้อับโหลด(Upload) รูปถ่าย จะไม'สามารถบันทึกข้อมูลไต้
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ทั้งนี้
ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินไต้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
“พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วไต้
ขั้น ตอนที่ ๒ ชำระเงิน ค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบผ่า นเคาน์เตอร์ธ นาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาซน)
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๓
ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวับและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการ
ชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง
ให้รบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

ทังนี ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เบ็ต จำนวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว
หลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะชำระเงินได้
ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๓ เป็นต้นไป
เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์
บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง ได้ที่เว็บไซต์
https://fda.thaijobjob.com หัวข้อ“พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๓ เป็นด้นไป
เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรายซื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ต้องยื่นในวัน
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com หัวข้อ“พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน
ข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตริของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓
๖.๒ การรับสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๔๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีค วามผิด ทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ ต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๓ ผู้ส มัค รสอบต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็น ผู้ม ี
คุณ สมบัต ิต รงตามประกาศรับ สมัค รสอบ และต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่า ง ๆ ให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หริอตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซี่งผู้สมัครสอบ
นำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณ วุฒ ิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ.มิใด้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๗. ประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รสอบ กำหนดวัน
เวลา สถานทีส อบ แ ล ะระเบ ีย บ เก ีย ว ก ับ ก ารส อ บ ใน ร ัน ที ๒๐ มีน าคม ๒๔๖๓ ทางเว็บ ไซต์
www.fda.moph.go.th ในหัว ข้อ “รับ สมัค รสอบแข่ง ขัน เพ ื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราขการ”และทาง
เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๘. หลักสูตรและวิธีการลอบ
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบด้านงบประมาณ บัญชี การเงินการคลังและ
พัสดุภาครัฐ
๘.๒ การสอบแข่งขับเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบแข่งขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่จ ะบรรจุแ ละแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อ'ให้ได้'บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้ง นี้ สำน ัก งาน ค ณ ะกรรม การอาห ารและยา จะสอบแข่ง ขับ เพ ื่อ วัด ความ รู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อ น และเมื่อ สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป
๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ https-y/fda.thaijobjob.com พร้อมลงลายมือซื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาปริญ ญาบัต ร และสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยต้อง
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน
การศึก ษาดังกล่าวมายื่น ในวัน สอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่งได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่ส ถานศึก ษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่ส ำเร็จ การศึก ษาและวัน ที่ท ี่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิป ระกาศนีย บัต รหรือ
อนุปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล (ในกรณีซื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นด้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูก ต้อ ง” และ
ลงลายมือซื่อ วันที่ เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร บรรจุ
ในซองเอกสารขนาด A๔
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่จ ะถือ ว่าเป็น ผู้ส อบแข่งขัน ได้ ต้อ งเป็น ผู้ท ี่ส อบได้ค ะแนนการสอบเพื่อ วัด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และสอบได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิซาการวัดผลด้วย

๖
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศการขึ้น บัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ โดย
เรียงลำด้บที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไวัเปีนเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วับประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันบี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ครั้งบี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่งขัน ได้จ ะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับ ที่ในบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว่ในข้อ ๑
๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส
และยุติธรรม ดังนั้นหากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้หรือมีพฤติกรรมในทำนอง
เดียวกันบี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย
(ร)(ร).

ประกาศ ณ วับที่ 'ร3 d กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ๆ)' fry
(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคผรกรรมทารรา"หารนละยา

ลำเนาถูกต้อง
(นางนิตติยา พันธุดักลี้)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

