ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความลามารถ
ที่ใข้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๗ ลงวันที, ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ และข้อ ๖
ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเข้า รับ ราชการในตำแหน่ง นัก วิช าการเงิน และบัญ ชีป ฏิบ ัต ิก ารของสำนัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการดำเนิน การสอบแข่ง ขัน จึง กำหนดวัน เวลา สถานที่ส อบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. ใหัผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะประกาศ
ให้ทราบในภายหลัง
๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน
เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
วัน เวลาสอบ

ตำแหน่งและวิชาสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
วันพุธที่
๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ปฏิบัติการ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใฃ้
เฉพาะตำแหน่ง

เลขประจำตัว
สอบ
(9)00(3)
๑๐๓๒

สถานที่สอบ
ห้องประชุม
สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
อาคาร ๔ ขั้น ๖

อุปกรณ์'ที่ใช้
ในการสอบ
- ปากกา
- นี้ายาลบ
คำผิด

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบกรุณาสวมหน้ากากอนามัย
๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถีงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อ นเวลาประมาณ ๑๔ นาที เพื่อ ขี้แ จงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในการสอบตามที่ร ะบุไ ว้ข ้า งต้น นี้เท่า นี้น ส่ว นกระดาษคำตอบจะต้อ งใช้ก ระดาษคำตอบที่ส ำนัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ
และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

-๒-

๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพซน
๒.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ http://fda.thaijobjob.com
ที่ผู้สมัคร'ไต้อับั[หลด (Upload) รูปถ่าย ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ซองรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือซื่อ และมีเลขประจำตัว ๑๓ หลักขัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่มีเลขประจำตัว
ประซาซน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนใน
การเข้าสอบ ให้ใข้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประขาขน หรือบัตรประจำตัวข้าราขการกลาโหม หรือ
บัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประซาขน ๑๓ หลัก ไม่ตรง
กับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้น
จะต้องถูกยุติการสอบ
๒.๓ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบไต้เฉพาะบัตรประจำตัวสอบตามข้อ ๒.๒ และ
บัตรประจำตัวประขาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารรับ รองรายการบัต รประจำตัว ประซาซน หรือบัตรประจำตัวข้าราซการกลาโหม หรือบัตรประจำตัว
ทหารกองประจำการ ฉบับจริง ปากกาและนํ้ายาลบคำผิด เท่านั้น
๒.๔ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่อ งบัน ทึก ภาพ เครื่อ งบัน ทึก เสียง อุปกรณ์ที่ใข้
คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเปา หรืออุปกรณ์อื่นใด
นอกเหนือจากข้อ ๒.๓ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระทำการ
ทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบ
ยกเว้น นาหิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเปาเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกซนิดหาก
นำเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใส และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีท ี่เกิด การเสีย หายหรือ
สูญหาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะไม่รับผิดขอบใด ๆ ทั้งสัน
๒.๕ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้อง
ทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๒.๖ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒.๗ หลัง จากเริม เวลาสอบแล้ว จะอนุญ าตให้อ อกจากห้อ งสอบได้เมื่อ เวลาสอบ
ผ่านไปแล้ว ๖๐ นาที หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบและกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๘ ต้อ งนั่ง สอบตามที่น ั่ง สอบ ห้อ งสอบ สถานที่ส อบ และวัน เวลาสอบ
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ และผิด
วันเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ และจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
ได้เมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้ว ๖๐ นาที รวมทั้งกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๙ ต้องใซ้กระดาษคำตอบที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดให้โดยเฉพาะ
หากผู้ใดลงลายมือซื่อ และทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใซ่ฃองตนเอง จัะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

-๓-

๒.๑๐ ห้ามผู้เข้าสอบคัด ลอกขอสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือน่าแบบทดสอบ หรือ
กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าปีนจะถือว่ากระทำการทุจริต และกระดาษคำตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๑๑ ต้อ งเชื่อ ฟ้ง และปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง และคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑๒ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๑๓ ต้อ งหยุด ทำตอบทัน ทีเมื่อ หมดเวลาทำตอบ และหัว หน้า ห้อ งสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ สั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
ได้อนุญาตแล้ว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เปีนการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่าง
การสอบ ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือต้องถูกยุติการสอบ และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาสอบ
ผ่านไปแล้ว ๖๐ นาที ทั้งบี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน
หรือ อาจพิจ ารณาให้เป็น ผู้ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มที่จ ะเข้า รับ ราซการเป็น ข้า ราชการพลเรือ น ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕;๕๑ ต่อไป
ประกาศณ วัน ที่. 3ฟ มิถ ุน ายนพ.ศ.๒๕๖๓

(บางสาวสูภัทรา บุญเสริม)
รองเลขาธิการ ปฏิบัปีราซัการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง
(นางนิตติยา พันธุพักดิ้)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

