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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒5 กันยายน 2555 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
 อัตราว่าง  1 อัตรา 

ค่าตอบแทน  18,000 บาท 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ 
ระยะเวลาจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
/(7) ไม่เป็น.... 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ

ทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

๓.  การรับสมัคร  

๓.1 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 
08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที ่โทรศัพท ์๐ ๒๕๙๐ ๗๑84 และ ๐ ๒๕๙๐ ๗241 

3.2  วิธีการสมัครสอบ 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 1 รูป (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)  
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษาตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียน 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-

นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) ส าเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) (ส าหรับผู้สมัครเพศชาย) 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

๓.3   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตรา 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) และ

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แต่ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

 /3.5 การรับ.... 
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3.5  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

3.5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัตกิ่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

3.5.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินให้ทราบ ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 
และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะก าหนดให้สอบข้อเขียนก่อน 
และผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
6.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

6.3 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับแรกตามล าดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบ
ข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 
 /7. การประ.... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

2. สังกัด ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. อัตราว่าง จ านวน 1  อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
๔.๑  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔.๒  ประสานงานการปฏิบัติงานโครงการเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และติดตาม

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการ 
๔.๓  ประสานงานด้านการสืบค้นข้อมูล ให้ค าแนะน าเบือองต้นเก่ียวกับเอกสารหลักาานและการอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔.๔  ติดตาม รายงานสรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร 
๔.๕  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอนุญาตผลิต/น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร สถานที่

ผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ 

 

๑๐๐  
คะแนน 

  สอบข้อเขียน 
  (อัตนัย) 
   

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง 

๑๐๐  
คะแนน 

 

 สอบสัมภาษณ์ 

 
  
 




