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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีด่านอาหารและยา 

----------------------------------------------- 
 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  เก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติสําหรับผู้ท่ีจะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน ๒ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๑.  ช่ือกลุ่มงาน  ตําแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีด่านอาหารและยา  สํานักด่านอาหารและยา 

รายละเอียดกลุ่มงาน  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  สมรรถนะท่ีประเมิน  ค่าตอบแทน  
และสถานท่ีปฏิบัติงาน ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ระยะเวลาจ้าง  ต้ังแต่เดือน 1 กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  และ
อาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

/(5) ไม่เป็น.... 
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(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ี

ในพรรคการเมือง 
(๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน 
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ

เลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป   ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ท่ี นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕   ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย 

 

๓.  การรับสมัคร  
3.1   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   

รับสมัครจากผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ในทางท่ีส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๓.2   ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ย่ืนสมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี 11 เมษายน ๒๕๕๖  ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

3.2.1  เข้าไปท่ีเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 
3.๒.2  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท่ีปรากฎบนหน้าจอให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดย
อัตโนมัติ (ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้วจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

3.2.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น  
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เช่น  แผ่น
บันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้นไป เพ่ือพิมพ์ในภายหลัง 

ท้ังนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้  ดังนี้ 
1)   ระบบการรับสมัครติดต่อ  Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ต         

แห่งประเทศไทย  จํากัด หัวข้อสารพันปัญหาท่ีปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้ 
2)   รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครของตําแหน่งต่าง ๆ ท่ี ฝ่ายการ

เจ้าหน้าท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑,                
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔  ในวันและเวลาราชการ 

/3.3 การชําระ.... 
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๓.3   การชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 12 เมษายน ๒๕๕๖
ภายในเวลาทําการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

๓.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 
 3.4.๑  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 

1) ค่าธรรมเนียมสอบตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป จํานวน ๒๐๐ บาท  
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน  ๓๐ บาท  

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน                           

๓.5  ผู้สมัครสอบท่ีชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 
๔.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

๔.๑   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันท่ี 10 เมษายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

๔.๒   การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังนั้น  
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

๔.๓   ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 
 
๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  1  (สอบข้อเขียน) 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับ
การประเมิน ภายในวันท่ี 25 เมษายน ๒๕๕๖ ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อาคาร ๓ ชั้น ๒ และทางเว็บไซต์  http://job.fda.moph.go.th 
 
 
 /6. หลักฐาน .... 
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๖.  หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ 

๖.๑  การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (การสอบข้อเขียน)  
ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ่าย 

ลายมือช่ือ และมีเลขประจําตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงใน
วันสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๖.๒  การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (การสอบสัมภาษณ์) เพ่ือประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน่ง 

ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
(๒) ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(๓) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

หรือประกาศนียบัตรแล้วแต่กรณี และสําเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 10 เมษายน 2556 

(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีท่ี
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ  วันท่ี  และ
ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร และให้นําเอกสารฉบับจริงมา
แสดงด้วย 

อนึ่ง กรณีท่ีตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ หรือมี
คุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ  หรือเรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  (สอบ
ข้อเขียน)  และครั้งท่ี  ๒  (สอบสัมภาษณ์)  ท้ังนี้  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะกําหนดให้สอบ
ข้อเขียนก่อน และผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ๘.๑  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบข้อเขียน) จะต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  โดยจะเรียงลําดับ
ตามเลขประจําตัวสอบ 
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 ๕
  ๘.๒  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี  ๒  (สอบสัมภาษณ์) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะ
เรียงลําดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  ผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็น
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับแรกตามลําดับ  กรณี ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนน
สอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัว
สอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
 
๙.  การประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์) และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

๙.๑  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามลําดับเลขท่ีประจําตัวสอบ ไว้ท่ีประกาศ ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ถนนติวานนท์  อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  และทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 

๙.๒   การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามลําดับคะแนนสอบไว้ท่ีประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันท่ีข้ึนบัญชี หรือถ้ามี
การเลือกสรรในตําแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว 
 
๑๐.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

๑๐.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ี  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด 

๑๐.๒ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ผ่านการเลือกตามสรรท่ีได้รับการข้ึน
บัญชีไว้ตามจํานวนตําแหน่งว่างไปปฏิบัติงานและดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึง
ลําดับท่ีจะจัดทําสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการ
จัดทําสัญญาจ้าง 

๑๐.๓ ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พิจารณาแล้ว
เห็นว่าสามารถใช้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  ก็อาจพิจารณา
จัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุ  หรือจะดําเนินการเลือกสรร
ใหม่ก็ได้ 
 
๑๑.  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

 
๑.  จํานวนตําแหน่งว่าง 

พนักงานราชการประเภทท่ัวไป  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีด่าน
อาหารและยา สํานักด่านอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒  อัตรา 

 
๒.  ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านตรวจสอบ ควบคุมการนําเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในสํานักด่านอาหารและยา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีนําเข้าตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการทดสอบเบ้ืองต้นผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และชุดทดสอบ  
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
2.1.1  ช่วยตรวจสอบการนําเข้า นําผ่าน ส่งออกซ่ึงผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตาม

หลักวิชาการและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
2.1.2  ช่วยเฝ้าระวังด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

โดยการทดสอบเบ้ืองต้น ณ ด่านอาหารและยา และการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
2.1.3  ช่วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีด่านอาหารและยาในการป้องกันและป้องปรามการ

นําเข้า นําผ่าน การส่งออกหรือการลักลอบนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค 

2.2 ด้านการวางแผน 
2.2.1  มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปี ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ รวมถึง

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.3 ด้านการประสานงาน 

2.3.1  ร่วมประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

2.3.2  ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4 ด้านการบริการ 
2.4.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานท้ังของภาครัฐและ

เอกชน ในเรื่องข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

๓.  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน 14,020 บาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 980 บาท 
 



 
4.  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
  4.1 สํานักด่านอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จํานวน 1 อัตรา 

4.2 สํานักด่านอาหารและยาบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา     จํานวน 1 อัตรา 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑ 
1) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (30 คะแนน) 
2) ความรู้เก่ียวกับการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ (40 คะแนน) 
3) ความรู้เก่ียวกับการตรวจวิเคราะห์ (30 คะแนน) 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - อัตนัย 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (การสัมภาษณ์) 
1)  มนุษย์สัมพันธ์ 
2)  บุคลิกภาพ 
3)  ความม่ันคงทางอารมณ์ 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
5)  ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

  
๑๐๐ คะแนน 
       ๒๐ 
       ๒๐ 
       ๒๐ 
       ๒๐ 
       ๒๐ 

  
สอบสัมภาษณ์ 

 ๒๐๐  

 




