ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ใบตำแหน่งเภสัชกรปฎิบีตการ
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ เรื่อง รับสมัคร
คัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งบุค คลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งเภสัช กรปฏิบ ัต ิก าร สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปบี้
(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนก่อน
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนข้อเขียนไม่ดํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สำหรับวัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
๒. ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังบี้
วัน เวลาสอบ

ตำแหน่งและวิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
๒๔ มกราคม ๒๔๖๔ การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐
เวลา ๐๙.๐0 คะแนน) มีรายละเอียด ดังบี้
๑ . ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บีจจุบัน
๑๒.๐๐ น.
๒. ความรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ สำนัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
๓. ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เลขประจำตัว
สอบ
(5)0000(5)
(5)00(5)00
(5)00(5)0(5)
-

(5)00(5) qDO

(5)00(5) qD(5)
-

๑๐๐๒๐๔

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบกรุณาสวมหน้ากากอนามัย

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ
ห้องประชุม
- ปากกา
อาคาร ๔ ชั้น ๖ - ดินสอ
สำนักงาน
๒B ขึ้นไป
คณะกรรมการ - ยางลบ
อาหารและยา
ห้องประชุม ๑
กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยา
เสพติด
อาคาร ๗ ชั้น ๖
สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
ห้องประชุม
ขัยนาทนเรนทร
อาคาร ๑ ชั้น ๑
สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สถานที่สอบ

-te
rn. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้อง
สอบก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ต้องใข้
ในการสอบตามที่ร ะบุไ ว้ข ้า งต้น นี้เท่า นั้น ส่ว นกระดาษคำตอบจะต้อ งใข้ก ระดาษคำตอบที่ส ำนัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจัดไวให้โดยเฉพาะ
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๑. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง
ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และ'ประพฤติตนเบีนสุภาพ1ซน
๒.๒ ต้องใส1หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
๒.๓ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณ หภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ
โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
จะอนุญาตให้สอบในสถานที่ที่ไต้จัดไว้
๒.๔ ต้องนำบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมืรูปถ่าย
ลายมือขื่อ และมีเลขประจำตัว ๑๓ หลักซัดเจน หรือใบอนุญาตซับรถ (ใบซับขี่) ที่มืเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบ หากไม่มืบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใข้
เอกสารรับ รองรายการบัต รประจำตัว ประขาซน หรือบัตรประจำตัวข้าราซการกลาโหม หรือบัตรประจำตัว
ทหารกองประจำการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประซาขน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติ
การสอบ
๒.๕ อนุญ าตให้น ำสิ่งของเข้า ห้อ งสอบไต้เฉพาะบัต รตามข้อ ๒.๔ ดินสอ ยางลบ
และปากกา เท่านั้น
๒.๖ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่อ งบัน ทึก ภาพ เครื่อ งบัน ทึก เสียง อุปกรณ์ที่ใซ้
คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด
นอกเหนือจากข้อ ๒.๕ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระทำการ
ทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบ
ยกเว้น นาหิก า กุญ แจรถ รีโ มทรถยนต์ กระเป๋า เงิน ใบเล็ก เครื่อ งประดับ
ทุก ขนิด หากนำเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส1ถุงพลาสติกใส และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีท ี่เกิด การ
เสียหายหรือสูญหาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะไม่รับผิดซอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๒.๗ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเบีนหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ
วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๒.๘ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนไต้รับอนุญาตจากกรรมการ และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒.๙ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
หากผู้ใ ดออกจากห้อ งสอบก่อ นเวลาดัง กล่า ว จะถือ ว่า ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบและ
กระดาษคำตอบจะไม่ไต้รับการตรวจให้คะแนน

-๓๒.๑๐ ต้อ งนั่ง สอบตามที่น ั่ง สอบ ห้อ งสอบ สถานที่ส อบ และวัน เวลาสอบ
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ
และผิดวันเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบจบกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งกระดาษคำตอบจะไม,ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการ
สอบสัมภาษณ์
๒.๑๑ ต้อ งใช้ก ระดาษคำตอบที่ส ำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจัด ให้
โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือซื่อ และทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๑๒ ห้า มผู้เช้า สอบคัด ลอกช้อ สอบ ฉีก แบบทดสอบ หรือ นำแบบทดสอบ
หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝ่นจะถือว่ากระทำการทุจริต และกระดาษคำตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๑๓ ต้อ งเชื่อ ฟ้ง และปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง และคำแนะนำของหัว หน้า ห้อ งสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑๔ ห้ามสูบบุหรี่ใบห้องสอบ
๒.๑๔ ต้อ งหยุด ทำตอบทัน ทีเมื่อ หมดเวลาทำตอบ และหัว หน้า ห้อ งสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ สั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
ได้อนุญาตแล้ว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เช้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่าง
การสอบ ผู้นั้นจะไมได้รับอนุญาตให้เช้าสอบหรือต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่า
จะหมดเวลาสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจ
พ ิจ ารณ าให ้เ ป็น ผู้ม ีล ัก ษ ณ ะต้อ งห ้า มที่จ ะเช้า รับ ราชการเป็น ช้า ราชการพ ลเรือ น ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ^ 0 ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายไพศาล สั่นคุ้ม)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารแสะยา

สำเนาถูกต้อง
(บางสาวน*เรดา ธุระน.*แ)
น้กทรพยากรบุคดลช้านาญการฟ้1ศษ

รายละเอีย ดเอกสารที่ต ้อ งนำมายื่น ในวัน ลอบข้อ เขีย น
๑. ใบสมัคร ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ http://fda.thaijobjob.com พร้อมลงลายมือซื่อ ในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับมหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนี่ง และ
สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดง'ว่าเป็นผู้มืคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ที่สมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันบัดรับสมัคร
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครไต้ก็ให้นำ
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิฃาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไต้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันบัดรับสมัคร
๓. สำเนาใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบโรคศิล ปะสาขาเภสัช กรรมขั้น หนี่ง หรือ สำเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัซกรรม จากสภาเภสัชกรรม จำนวน ๑ ฉบับ
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
เภสัชกรรมขั้นหนึ่ง หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม มายื่นพร้อม
ใบสมัครไต้ ก็ให้นำหนังสือรับรองจากสภาเภสัชกรรมออกให้ โดยระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตๆ ยื่น
แทนก็ไต้ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันบัดรับสมัคร
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ - สกุล (ในกรณีซื่อ นามสกุล ใบหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม'เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๔๔๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติด ต่อ ร้ายแรงหรือ โรคเรื้อ รัง ที่ป รากฏอาการเด่น ขัด หรือ รุน แรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงซื่อ
กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และให้นำเอกสารใส่ซองขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองโดยระบุซื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบด้วย

