
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏินัติการ ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา £๕: แห่งพระราชบัญญ้ติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕:๕๑ ประกอบกับหนังลือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔ .๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๗ ลงวับท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑  ตำแหน่งเภสัชกรปฎิบ้ติการ 
๑.๒ เงินเดือนที่จะได้รับ ดังน้ี

- อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๘๐๐ -  ๑๗,๓๘๐ บาท (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหรือ 
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีหสักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

- อ ัตราเงินเด ือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ -  ๑๙,๒๕๐ บาท (สำหรับวุฒ ิปริญญาตรีหรือ 
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดืในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีหสักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

ทั้งนี้ จะได้รับเป็นเท่าใดให้เปีนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง หล ักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเง ื่อน ไชการให ้ข ้าราชการได ้ร ับ เง ิน เด ือน ตามค ุณ ว ุฒ ิตามช ่วงเง ิน เด ือน  
ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒. จำบวบตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนที จังหวัดนนทบุรี
๓. ลักษณะงาบท่ีปฏิบัติของตำแหน่ง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติใบด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องด้น เพื่อบรรลุผลการรักษา บีองกัน 

ควบคุมโรค และประชาซนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกับคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องด้นด้านยา 

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประซาซนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ 

เบ้ืองด้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มีอเบื้องด้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 

การคุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน



-fe

te. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงาบเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประลาบงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บ ุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา ช ี้แจงเก ี่ยวก ับงานเภส ัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 

การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประซาซนทั้วไป เพื่อให้ 
ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์

(๒) จ ัดเก ็บข ้อม ูล ให ้บร ิการข ้อม ูลเบ ื้องต ้นทางเภส ัชกรรม เภส ัชสาธารณส ุข 
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจ1ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนด 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

(๓) สอน นิเทศ ผิกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฎิปตงานได้อย่างถูกต้อง 

๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปน้ี

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสใบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอับมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตพ่ืนเพิอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อย่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องใบศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด'ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



-๓-

(๘) เป ็น ผ ู้เคยถ ูกลงโท ษ ให ้ออก ปลดออก ห ร ือไล ่ออกจากร ัฐว ิส าห ก ิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เป ็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผ ิดว ิน ัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวิน ัยตามพระราชบัญญัต ิน ี้
หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานชองรัฐ

ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซ่ีงมีลักษณะต้อง'ห้ามตาม ช. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก 
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ช. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
คัดเลือกไต้ แต่จะมีสิทธิไต้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไต้รับคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับ 
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๔๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘ 

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้ร ับปริญญาตรีหรือค ุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ียบไต้ในระดับเด ียวก ันในสาขาวิชา 

เภสัชศาสตร์ และไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนี่ง หรือไต้รับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ -  ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามชั้นตอน ดังน้ี
(๑ )ให ้ผ ู้สม ัครสอบเข ้าไปท ี่เว ็บไซต์ h ttps://fda.thaijobjob.com  เล ือกห ัวข ้อ

“สมัครสอบออนไลนั”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด 

แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษในชบาด A๔ จำนวน ๑ แผ่นหรือหาก 

ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในส่ือบันทึกข้อมูล เซ่น CD เป็นต้น
ใบกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลไต้ ผู้สมัครสามารถ 

เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ไต้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไช 
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้ังแรกท่ีสมบูรณ์แล้วไต้

๔.๒ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ ๔.๑ (๓) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไต้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔-๒๓ ธันวาคม๒๔๖๓ ภายในวันและเวลาทำการชอง 
ธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

https://fda.thaijobjob.com


๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ซ่ึงประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จำนวน ๒๐๐ บาท 
(๒) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนใหไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

๕.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไต้เลขประจำคัวสอบ โดยจะกำหนด 
เลขประจำคัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 

๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ การรับสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถ ือว่าผ ู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ 

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว1าต้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แล้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมืความผิดฐานแจํงความเท็จต่อ 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗

๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มืคุณสมบัติ 
ครบล้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ให้ถูกต้องครบล้วนตรงตาม 
ความเป็นจริง

๖.๓ ในกรณีที่มืความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ 
สมัครสอบ

๗. ประกาศรายซื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายซื่อผ ู้สมัคร กำหนดวัน เวลา 

สถานที,สอบ และระเบ ียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน 
เลขานุการกรม อาคาร ๓ ข้ัน ๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ และทางเว็บไซต์ h ttps://fda.thaijobjob.com  

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก แน่งออกเป็น ๒ วิธี ดังนี้
๘.๑ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บีจจุบัน 
๒. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๓. ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๘.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
โดยจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัต ิ 

ส่วนคัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการ 
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็น 
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับคัวเข้ากับผู้อ ื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคืดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็น 
ของตำแหน่ง
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ทั้งนี้ จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน ผู้ท่ีได้คะแนนการ 
สอบข้อเขียน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ เท่านี้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดย 
วิธีการสัมภาษณ์

๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
๘.๑ ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ http://fda.thaijobjob.com พร้อมลงลายมือซ่ือ ในใบสมัคร 

ให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว 
จำนวน ๑ รูป

๙.!ร สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับมหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนี่ง 
และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ 
ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา 
ใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้นำ 
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัคร

๙.๓ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมขั้นหนึ่ง หรือสำเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม จำนวน ๑ ฉบับ

กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 
เภสัชกรรมข้ันหน่ึง หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม มายื่นพร้อมใบ 
สมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองจากสภาเภสัชกรรมออกให้ โดยระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตๆ ยื่น 
แทนก็ได้ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัคร

๙.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๙.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ - สกุล (ในกรณีซ่ือ -  

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคต ิดต ่อร ้ายแรงหรือโรคเร ื้อร ังท ี่ปรากฏอาการเด ่นซ ัดหรือรุนแรงและเป ็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงซื่อกำกับไว้ 
ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และให้นำเอกสารใส่ซองขนาด ล๔ พร้อมจ่าหน้าซองโดยระบุซื่อ -  นามสกุล 
และเลขประจำตัวสอบด้วย
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๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
<5)(ร). การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

๑๑.๑  สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศขึ้นบ ัญช ีผ ู้ได ้ร ับค ัดเล ือก 
โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ในกรณีที่ 
ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า หากได้คะแนน 
สัมภาษณ์เท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ใบลำดับท่ีสูงกว่า

๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนถืงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๔ 
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันบี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ 
คัดเลือกไต้ในครั้งบี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๒.๑ ผ ู้ได ้ร ับค ัดเล ือกจะไต ้ร ับการบรรจ ุและแต ่งต ั้งตามลำด ับท ี่ในบ ัญช ีผ ู้ได ้ร ับ 

การคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้โน 
ประกาศรับสมัคร

๑๒.๒ ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ได ้ร ับการคัดเล ือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมี 
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการว่างเพิ่มอีก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ 
การคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

๑๓. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่รับโอนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานชองรัฐ ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน 
๑๔. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ 
ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

ทั้งบี้ ตามประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๓ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การโอบของข้าราชการกรณีบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้ที่มี 
ความประสงค์จะขอโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นจะต้องมีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงตำแหน่งไม,น้อยกว่า ๒ ปี 
นับจากวันบรรจุ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาเป็นรายกรณีไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
และเสมอภาค ดังน้ัน หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทำนอง 
เดียวกันบี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย

ลำเนาถูกต้อง

(นางนิตติยา พันธุศักดิ*) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
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