
 
 
 
 

 
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

                               ในต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 
 

----------------------------------------------- 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  และหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่  นร  ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑  ต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
๑.๒  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท  ทั้งนี้  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้

เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข การให้
ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 

  ๒.  จ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก  จ านวน 2 อัตรา สังกัดส านักอาหาร 
     

  ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 



 ๒ 

 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   หรือปลดออก   เพราะกระท าผิดวินัยตาม    

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข (๑)  
ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้น
จากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑   
ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๓๘ 

  ๔.๒  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 
                  4.2.1 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
ดังนี้ 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร 
(หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรหรือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ  
 

 4.2.2 ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.) ของ ก.พ. ใน
ระดับปริญญาโท 
 

           ๕.  การรับสมัครสอบ 
  ๕ .๑  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเตอร์ เน็ต   ตั้ งแต่วันที่             

23 ธันวาคม 2556 – 14 มกราคม 2557  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
๑ .  เ ปิ ด เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า 

http://www.fda.moph.go.th  ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” 
๒.  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด  

ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 
 
 



 ๓ 

 
๓. พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินในกระดาษในขนาด A๔  จ านวน ๑ แผ่นหรือ

หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เช่น Diskette  
เป็นต้น 

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
   ๕.๒  ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ ๕.๑ (๓)  ไปช าระเงินเฉพาะที่
เคาน์เตอร์  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่   23 ธันวาคม 2556 –          
15 มกราคม 2557  ภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร  ทั้งนี้  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์     
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
   ๕.๓  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  จ านวน  ๒๓๐  บาท  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
           (๑)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  ๒๐๐  บาท 
           (๒)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
     ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
   ๕.๔  ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้เลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบ  ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 
 

๖.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
๖.๑  ผู ้สมัครสอบจะต้องเป็นผู ้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ  ๔.๒  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัครสอบ   คือ  วันที ่  14 มกราคม 2557  ทั ้งนี ้  การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
      ๖.๒  การรับสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อ  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้นหากสมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๑๓๗  
 ๖.๓  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และต้องกรอกรายละเอียดต่ าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรอก ชื่อ – สกุล  และหมายเลขประจ าตัว
ประชาชน  ในกรณีที่หลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูลการรับสมัครสอบ     
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาด 
 ๖.๔  ในกรณีที ่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู ้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู ้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน เวลา 
สถานที ่ส อบ   และ ระ เบ ียบ เกี ่ย ว ก ับการสอบ ในว ันที ่ 21  มกราคม  2557  ทา ง เ ว ็บ ไซต์  
www.fda.moph.go.th  “หัวข้อข่าวประกาศ” 
 

๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  มี ๒ ภาค  ดังนี้ 
 ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐  

คะแนน  เวลา  ๓  ชั่วโมง   
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
๑.    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ (60 คะแนน) 
๒.    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร (80 คะแนน) 
๓.    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (60 คะแนน) 
 

   ๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
        ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ 

ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์  ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึง
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
   ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) ก่อน  และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว    
จึงจะมีสทิธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ต่อไป 
 

๙.  หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
      ๙.๑  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่

สวมแว่นตาด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  ๙.๒  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวน  อย่างละ ๒ ฉบับ 

 ทั้งนี้   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม กฎหมาย กฎ  หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ  คือ วันที่  3 มกราคม 2557 

 ๙.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ  
 ๙.๔  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  หรือใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล  เป็นต้น  ในกรณีชื่อ- นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน  จ านวน ๑ ฉบับ 
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 ๕ 

 
 ๙.๕  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  

ระดับปริญญาโท  ของ ก.พ. ตามท่ีประกาศรับสมัคร  จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๙.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้แก่ 
  -  วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ 

วันที่  และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
   

๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
            การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา        

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ   
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
    การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒  ปี  นับตั้งแต่วัน  
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

       ๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
     ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 
 

       ๑๓.  การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่รับโอนผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
     ๑๔.  การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในต าแหน่งอ่ืน 

 กรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน  และมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและ
สมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต าแหน่งได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้  ส่วนราชการที่มีต าแหน่ง
ว่างสามารถน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งที่สอบครั้งนี้  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืน
ได้  ซึ่งการน ารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนนี้  ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับ
การสอบครั้งนี้  โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 
 





 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในส านักอาหาร เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้อาหารปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติการ 
1. ตรวจรับและ หรือพิจารณาค าขออนุญาตเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์รวมทั้งค า

ขอแจ้งรายละเอียด ค าขอหนังสือรับรอง ค าขอใบแทน ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกสถาน
ประกอบการ และผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็น
ฐานข้อมูลของการเฝ้าระวังต่อไป 

2. ตรวจรับและ หรือพิจารณาค าขออนุญาต/ให้ความเห็นการโฆษณาเบื้องต้น ตรวจสอบและ หรือให้
ความเห็นเบื้องต้นการโฆษณาอาหาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

3. ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดท า ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุญาต การรับแจ้งรายละเอียด และการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

4. ร่วมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารระบบคุณภาพและ/หรือเอกสารเผยแพร่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่/
ผู้ประกอบการใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 

5. ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมกับงาน 

6. ด าเนินงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือให้งานก ากับดูและผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับสากล 
7. ร่วมเป็นอนุกรรมการ คณะท างานและผู้แทนหน่วยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือร่วมก าหนด

หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล ตลอดจนพิจารณาอนุญาต รับแจ้งรายละเอียด และออกหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

8. ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและประสานความเข้าใจแก่ผู้
ร้องเรียน 

9. รว่มตรวจสอบ ก ากับดูแล เฝ้าระวังสถานที่ผลิต น าเข้า จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ คุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ฉลาก และการโฆษณา รวมทั้งป้องกัน ปราบปราม การกระท าความผิดที่
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาที่ผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักหลักวิชาการ  
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10. ร่วมสืบสวน ประมวลหลักฐาน ผลการวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานจากการตรวจสอบก ากับดูแลหลัง
ออกสู่ตลาด เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย 

11. ร่วมเก็บรักษา ท าลาย ส่งคืนของกลาง หรือมอบให้หน่วยงานอ่ืนใช้ประโยชน์ เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการ 

12. ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและจัดท าข้อมูล/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือน าไป
พัฒนาการวางแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตามเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ร่วมด าเนินการพัฒนาระบบการก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด/การพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค 

14. ร่วมจัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย/แนวทางร่วมด าเนินการเพ่ือลด
และขจัดการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

15. ร่วมเป็นอนุกรรมการ คณะท างานและผู้แทนหน่วยงานตามที่ได้รับ เพ่ือร่วมก าหนด หลักเกณฑ์ใน
การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ 

16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2)  ด้านการวางแผน 
1.  มีส่วนรว่มในการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของส านัก 
2.  ร่วมจัดท า ตรวจสอบแผนงาน โครงการ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม      

เป้าหมายที่ก าหนด 

3)  ด้านการประสานงาน 
1.  ร่วมประสานการท างานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาดเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.  ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง   

ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย          

4)  ด้านการบริการ 
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้น เกี่ยวกับการขออนุญาต สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หนังสือรับรองและ

โฆษณาอาหาร 
2. ให้ข้อมูล ชี้แจง เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ 

และผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
3. ร่วมปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตด้านอาหาร ร่วมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ 
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4. เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการอนุญาตสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์อาหาร กา รออก

หนังสือรับรอง และ การอนุญาตโฆษณา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
5. ร่วมจัดเก็บข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด

แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการอนุญาต การออกหนังสือรับรองฯ การอนุญาตโฆษณา 
6. ร่วมเป็นวิทยากร แนะน าผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน และประชาชน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
            7. บริการให้ข้อมูล การรายงานข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 


