
    สำเนาคู่ฉบับ 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน  
14 อัตรา จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา และลูกจ้างชั ่วคราว จำนวน 35 อัตรา รวม 74 อัตรา        
ปรากฏรายละเอียด ดังนี ้
 

 1. พนักงาน จำนวน 14 อัตรา 
    

      - สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี ้  
 
 

 

 2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา  
 

  - สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี ้
 

วุฒิการศึกษา จำนวน/คน 
- ปริญญาตร ี 4 
- ปวส. 3 
- ปวช. 13 
- ม.6 สายวิทยาศาสตร ์  1 
- ม.6   4 

รวม 25 
 

 

 

 
 
 
 
 

3. ลูกจ้างชั่วคราว... 

วุฒิการศึกษา จำนวน/อัตรา 
- ปริญญาตร ี 8 
- ปวช. 6 

รวม 14 
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 3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา  
 

  - สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี ้
 

วุฒิการศึกษา จำนวน/คน 
- ปริญญาตร ี 28 
- ปวส. 4 

           -    ปวช. 1 
            -     ม.6   1 
            -    ม.3/ม.6   1 

รวม 35 
 

 4. อัตราเงินเดือน 
 

  

วุฒิการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและตำแหน่งแรกบรรจ ุ
อัตราเงินเดือน (บาท) ระดับ 

 - ปริญญาตร ี 16,830 4 
 - ปวส. 13,410 3 
 - ปวช. 11,350 2 
 - ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 1 
 - ม.3/ม.6 10,150 1 

 
 5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

  5.1  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
5.2  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล 
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
สาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ 
หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท        

(8) ไม่เป็นผู้... 
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(8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
                   (9)   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 5.3  ตำแหน่งในสังกัดฝ่ายผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1,
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสีและสามารถปฏิบัติงาน
ช่วงกลางคืนได ้
 5.4  พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) 
 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว 
จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิเทียบเท่า 
ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรอง        
ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ 
 

 6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 

  6.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครหรือระบุ
เกินกว่า 1 ตำแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได ้
  6.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่องค์การเภสัชกรรมประกาศ 
  6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
สอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภท     
ที่องค์การเภสัชกรรมตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ องค์การเภสัชกรรม
จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นจากสถานะการเป็นพนักงาน     
/ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น 
 

 7. วิธีการรับสมัคร 
 

             7.1 องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั ้งแต่ว ันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565         
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดู
รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน 
หรือทาง Facebook/HRGPO 
             7.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับองค์การเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน 
เพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม) 
             7.3 เมื่อกรอกข้อความครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่การชำระเงิน
และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ

7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบ... 
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             7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ในกระดาษขนาด 
A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
             กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ    
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได ้
  7.5 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 280 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดำเนินการ
ดังนี้ นำแบบฟอร์มชำระเงินตามข้อ 7.4 ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลา
ทำการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบ จำนวน 
280 บาท ประกอบด้วย 
 

(1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน 250 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 20 บาท 
(3) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 บาท 

              

  7.6 เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน 
             เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ 7.5 แล้ว องค์การเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้     
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนแล้ว 
 

  8. การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวันที ่ 9 มิถุนายน 2565       
เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน   

 สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดการสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565             
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 
  

 9. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน 
 

 9.1  หลักฐานการชำระเงิน 
 9.2  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร 
   หากไม่นำหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  

 10. การสอบคัดเลือก 
 

10.1 สอบข้อเขียน  
          - วชิาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 

                           - วชิาเฉพาะตำแหน่ง เวลาสอบ 2 ชั่วโมง   

 10.2 สอบสัมภาษณ ์  
                         - ภายหลังจากการประกาศผลสอบข้อเขียน 
  

10.2 ทดสอบปฏิบัติงาน  
                         - ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว 

11. หมายเหตุ... 
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ประกาศ ณ วันที ่ 9  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

 (นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห)์ 
รองผู้อำนวยการ ทำการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

 

 11. หมายเหต ุ
 

 11.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 
 11.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกจ้างทันท ี
 11.3 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศองค์การ-
เภสัชกรรมกำหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ 
หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ องค์การเภสัชกรรม       
จะพิจารณาเลิกจ้างทันท ี
 11.4 ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ได้รับการคัดเลือก
และจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมทำตามสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปทำงานในสถานที่ใหม่ โดยไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก        
 11.5 บุคคลที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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 พนักงาน  
 

● วุฒิปริญญาตร ี
  

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
1. นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้าน     
          เภสัชภัณฑ ์
          กองสอบเทียบและทดสอบ  
          สำนักอำนวยการ 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ์  

-  รับ-ส่งและลงทะเบียนตัวอย่าง ออกใบ Request  
ร ับส ่งใบรายงานผล จ ัดทำบ ัญชี ยาเสพต ิด ด ูแล
ฐานข้อม ูลล ูกค ้าในระบบ LIMS สรุปข ้อม ูลต ้นทุน
ค่าใช้จ่ายคำนวณ Cost Center/Profit Center ปฏิบัติ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกระบบงานขาย 
   กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         สำนักอำนวยการ 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม  
 คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-  ปฏิบัต ิงานด้านการวิเคราะห์ระบบ กำหนดความ
ต้องการข้อมูลและกำหนดการทำงานของระบบ พัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์หรือเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลการทำงานตามที่กำหนดและปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. บุคลากร 4 (2285)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย ์
          กองกลยุทธ์และนโยบายทุนมนุษย ์
          ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล 
 ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์,    
 เทคโนโลยีสารสนเทศ    
    * ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด 

 -  ควบคุมดูแลภาพรวมการทำงานระบบฐานข้อมูลด้าน
ทุนมนุษย์ รวบรวมคำขอเปลี่ยนกระบวนการระบบงาน 
วิเคราะห์ผลกระทบ พัฒนาเครื่องมือ / Application/ 
Platform, HR Analysis & HR Analytics สนับสนุนการ
นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร วิเคราะห์อัตรา
ผลผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. บุคลากร 4 (0429)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
          กองบริหารทุนมนุษย ์
          ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์
 สาขา  ทางด้านสังคมศาสตร ์
    * ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับสมัคร
สมาชิกกองทุน กระทบยอดกิจการกองทุนประจำเดือน 
และงานขออนุมัติจ ่ายเงินสะสม จัดทำรายงานการ
ประชุม ร่วมดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  หมายเหต ุ :    ตำแหน่งที่ 3-4  ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี ้
          Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
                     ตำแหน่งที่ 1-4  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6  
 
 

5. บุคลากร 4... 
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● วุฒิปริญญาตร ี(ต่อ)   

  

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
5. บุคลากร 4 (0237)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกแผนงานพัฒนาทุนมนุษย ์
          กองพัฒนาทุนมนุษย ์ 
          ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์
 สาขา  ทางด้านสังคมศาสตร์   
   * ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด 

-  ร ับผ ิดชอบงานส ่งเสร ิมและจ ัดประช ุมร ่วมกับ
คณะทำงาน ขับเคลื ่อนวัฒนธรรมองค์กร จัดทำแผน
แม่บท คู่มือส่งเสริมค่านิยม รับผิดชอบแผนพัฒนาทักษะ 
รองรับยุทธศาสตร์องค์กร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

6. วิศวกร 4 (1306)   1 อัตรา 
 สังกัด  โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีใบ ก.ว.  
 และประสบการณ์ ด้านการออกแบบหรือควบคุมงาน   
 ก่อสร้าง หรือการใชง้านและควบคุมเครื่องจักรใน 
 โรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี 

- ติดตามกำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการติดตั้งระบบ
ผลิตน้ำต่างๆ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ Chiller 
Plant, ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักร
สำหรับผลิตยา   จัดทำเอกสาร  SOP,WI ตรวจสอบเอกสาร
งานก่อสร้างและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. วิศวกร 4 (1393)   1 อัตรา 
 สังกัด  กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ ์
   ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ ์
 สาขา  ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
   * ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด 

- ร่วมออกแบบงานคลังสินค้าอัตโนมัติ ดูแลบำรุงรักษา
ระบบ Hardware ร่วมในทีมการก่อสร้างระบบคลังสินค้า
อัตโนมัติ ประสานงานการติดตั้งงานก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. นักวิทยาศาสตร์ 4 (2592)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 2 
          กองประกันคุณภาพวัคซีน 
          การประกันคุณภาพชีววัตถ ุ
 สาขา ทางด้านจุลชีววิทยา,จุลชีววิทยาทางการแพทย์, 
 เทคนิคการแพทย์, เทคนิคการสัตวแพทย ์

- ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา อณูชีววิทยาและ
สัตว์ทดลอง สำหรับวัตถุดิบตั ้งต้น ตัวอย่างระหว่าง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีนสำเร็จรูปของ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรค 
Covid-19 และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 5 และ 7   ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี ้
               Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
                     ตำแหน่งที่ 5 และ 7   ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 
                     ตำแหน่งที่ 6            ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
                     ตำแหน่งที่ 8            ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุร ี
 
     
 
 

 
9. พนักงานวิทยาศาสตร.์.. 



-8- 
 	

                                             	

● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
9. พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 (1356)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกสอบเทียบ 1 
          กองสอบเทียบและทดสอบ  
          สำนักอำนวยการ 
 สาขา  ทางด้านช่างเครื่องกล/ ช่างไฟฟ้า 

-  ปฏ ิบ ั ต ิ ง านด ้ านสอบ เท ี ยบ เคร ื ่ อ ง  Stability                
Chamber, Cold Room และเครื ่องจักรในการผลิต
พร้อมจัดทำใบรายงานผลการสอบเทียบ บำรุงรักษา
เครื่องมือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกผลิตยาระดับทดลอง Pilot scale 
    กองการผลิต   
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

- ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
การผลิต ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยาและบรรจุ 
หีบห่อ บันทึกข้อมูลในระบบ MES และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. พนักงานพัสดุ 2 (2701)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ ์
   กองการคลังสำรอง  
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

- ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในการชั่ง-จ่าย
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ GMP ดูแลและ
บำรุงรักษา Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่างๆ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1342)  1 อัต  
 สังกัด  กลุ่มการผลิต 1 
          โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 สาขา  ทางด้านช่างยนต/์ ไฟฟ้า/ อิเลคทรอนิกส ์ 
 แมคคาทรอนิกส์/ อุตสาหกรรม 

 

- ปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื ่องบรรจุยาเข้าแผง 
(Automatic Blister Packing Machine) และปฏิบ ัติ 
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 13. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1310)  1 อัตรา 
 สังกัด   แผนกบริการและตรวจสอบความถูกต้อง     
           ห้องปฏิบัติการ  

           กองการบรรจุ  
         โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถ ุ
 สาขา ทางด้านช่าง 

- ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตระบบ
HVAC ระบบความร้อนชื ้นและความร้อนแห้ง ดูแล
รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดทำแผนปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   หมายเหตุ  :   ตำแหน่งที่ 9 และ 12      ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 

                     ตำแหน่งที่ 10-11           ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
  ตำแหน่งที่ 13             ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุร ี  
 

 14. พนักงานการขาย... 
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●  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
14. พนักงานการขาย 2 (0806)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกร้านค้า 4  
          กองการขายภาคเอกชน 
          ฝ่ายการตลาดและการขาย  
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ  

- จัดยาและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและทำใบเสนอราคา
ยาให้กับลูกค้า จัดเก็บและเรียงยาให้พร้อมสำหรับการขาย 
ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวันหมดอายุยา และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  หมายเหตุ  :   ตำแหน่งที่ 14  ปฏิบัติงานทีร่้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศน ์
  

ลูกจ้างประจำ 
 

● วุฒิปริญญาตร ี  
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
1. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40349)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกผลิตเครื่องมือแพทย ์
          กองเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย 
          ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ ์
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- ปฏิบ ัต ิงานด ้านการควบคุมการผล ิตผล ิตภ ัณฑ์     
แผนกผลิตเครื่องมือแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย      

2. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40504)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกการขายเขตภาคเหนือและภาคใต ้
  กองการขายภาครฐั  
         ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร/์สังคมศาสตร ์

- ปฏิบัติงานด้านออกเยี่ยม เสนอขายและประสานงาน
ลูกค้าภาครัฐในเขตที ่ร ับผิดชอบ สำรวจภาวะตลาด 
ติดตามสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

3. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42121)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล  
          กองการขายภาครัฐ  
          ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร ์

- ออกเยี ่ยมลูกค้าโรงพยาบาลในเขต กทม. ให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ติดต่อลูกค้าในการเสนอราคา รับใบสั่งซื้อ 
รวมทั ้งเข้าร่วมประกวดราคาในเขตที่ร ับมอบหมาย 
สำรวจสภาวะตลาด และให้บริการแลกเปลี ่ยคืนยา             
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

   

   หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 1    ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
                      ตำแหน่งที่ 2     ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

           ตำแหน่งที่ 3    ปฏิบัติงานในเขต กทม. และปริมณฑล ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                       

  
 

           4. ลูกจ้างประจำ...    
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● วุฒิปริญญาตร ี(ต่อ)  
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
4. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42123)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   กองการขายภาครัฐ  
          ฝ่ายการตลาดและการขาย  
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร/์สังคมศาสตร ์

- ปฏิบัติงานด้านการติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และ
ประสานงานลูกค้าภาครัฐในเขตที่รับผิดชอบ ติดตาม
สถานการณ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมดำเนินการติดตามหนี้
ค้างชำระของลูกค้าและปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

●  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
5. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30400)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกยาเม็ด 2 
   กองเภสัชกรรม 2   
          ฝ่ายผลิตยา 
 สาขา  ทางด้านช่าง 

- ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องตอกเม็ดยาและเครื่อง 
Metal Detector ดูแลการทำงานของระบบ HVAC 
ดำเนินการต่างๆ เกี ่ยวกับTPM,TQM บันทึกข้อมูล     
ในระบบ SAP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30394)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกบรรจุยาเม็ด 2  
    กองเภสัชกรรม 2  
          ฝ่ายผลิตยา 
 สาขา  ทางด้านช่าง 

- ปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื่องบรรจุยาเข้าแผงบรรจุ 
หีบห่อและควบคุมสิ ่งพิมพ์ในกระบวนการบรรจุให้
เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

7. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32531)  1 อัตรา 
 สังกัด   แผนกจัดซื้อ 3 
    กองจัดซื้อทั่วไป  
          ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ ์
 สาขา  ทุกสาขา 

- ปฏิบัติงานด้านจัดทำใบสั่งซื ้อ/ส่งจ้าง รับเรื ่องเข้า
ระบบ SAP บันทึกข้อมูลด้านการจัดซื ้อ/จัดจ้างใน
ระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง ประกาศผลผู้ชนะการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและปฏ ิบ ัติงานอ ื ่นๆ ตามท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย 

 

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 4     ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                       

                     ตำแหน่งที่ 5-7   ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 

 
 
 
 
 
 

8. ลูกจ้างประจำ... 
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● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
  

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
8. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20610)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกนิติกรรมสัญญา 
   กองกฎหมาย  
          สำนักอำนวยการ 
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ 

- งานเอกสาร จัดพิมพ์สัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อจัด
จ ้าง จ ัดเตร ียมเอกสารเพ ื ่อส ่งร ่างส ัญญา เตร ียม
เอกสารแนบท้ายสัญญา แยกต้นเรื ่องเอกสารสัญญา 
สำเนาสัญญาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20379)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกยาเม็ด 1 
   กองเภสัชกรรม 1   
          ฝ่ายผลิตยา 
 สาขา  ทางด้านช่าง 

- ดูแลทำความสะอาดตู้อบยา นำแกรนูลยาเข้าตู้อบยา 
นำตัวอย่างแกรนูลยาไปหาความชื้นให้ได้ตามข้อกำหนด 
บ ันท ึกข ้อม ูลลงในเอกสารบ ันท ึกการผล ิตและ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20393)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกบรรจุยาเม็ด 2 
   กองเภสัชกรรม 2   
          ฝ่ายผลิตยา 
 สาขา  ทางด้านช่าง 

- ควบคุมเครื ่องบรรจุยาเข้าแผง บรรจุหีบห่อและ
ควบคุมสิ ่งพิมพ์ในกระบวนการบรรจุให้เป็นไป ตาม
มาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

11. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20099)(21047) 
     (20521-22)   4  อัตรา 
 สังกัด  กลุ่มการผลิต 2 
   โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 สาขา   ทางด้านช่าง 

- ควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การ
ผลิตยา เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต เตรียมเครื่องมือ 
เครื ่องจักรที ่ใช้ในการทำงาน และปฏิบัติ งานอื ่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. ลูกจ้างประจำ ปวช. (21060)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานผลิต 2 
   กองการผลิต  
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านช่าง 

- ร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา การตอกเม็ดยา
บรรจุผงยาลงแคปซูล และการบรรจุยาลงขวดพลาสติก
หร ื อเข ้ าแผงยา  ตรวจสอบค ุณภาพยาระหว ่ าง
กระบวนการผลิต และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

13. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20237)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานผลิต 3 
   กองการผลิต  
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านช่าง 

- ร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา การตอกเม็ดยา
บรรจุผงยาลงแคปซูล และการบรรจุยาลงขวดพลาสติก
หร ื อเข ้ าแผงยา  ตรวจสอบค ุณภาพยาระหว ่ าง
กระบวนการผลิต และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

 

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 8 -11  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 

                     ตำแหน่งที่ 12-13  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
 

14. ลูกจ้างประจำ... 
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●  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
14. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20525)   1 อัตรา 
 สังกัด  ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ 

- จัดบูธแสดงสินค้า ออกบูธ จำหน่ายสินค้า ดูแลติดตั้ง
และจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับงานขาย จัดแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ เบิกสินค้าและส่งสินค้าไปยัง Shop Curmin และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20527)   1 อัตรา 
 สังกัด  กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ ์
         กองบริหารลูกค้าสัมพันธ ์
          ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ 

- คำถามและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รับ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตามคำสั่งซื้อ การเบิกยา
ในโครงการ VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20541)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล 
        กองการขายภาครัฐ  
          ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ 

- จ ัดทำและรวบรวมใบเสนอราคาต ่างๆ ต ิดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมไป
ถึงลูกค้าองค์การเภสัชกรรมและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

17. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20536)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกร้านค้า 2  
          กองการขายภาคเอกชน 
   ฝ่ายการตลาดและการขาย 
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ 

- จัดยาและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
ราคายาให้กับลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยาและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอายุยาและปฏิบัติงาน 
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

● วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร ์  
  

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
18. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย ์ (10566)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 
          กองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 
          ฝ่ายประกันคุณภาพ 

- ล้างเครื ่องมือปฏิบัติการ วิเคราะห์ยากึ ่งสำเร็จรูป    
ทางกายภาพ เตรียมสารละลายมาตรฐานเบื ้องต้น   
เบิกอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 14-18   ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 
  
  
  
 
 

 19. ลูกจ้างประจำ... 
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●  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
19. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00097-98)   2 อัตรา 
 สังกัด  กลุ่มการผลิต 2 
          โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 

- บรรจุหีบห่อยาที่ติดฉลากแล้วลงกล่องตามที่กำหนด 
บันทึกการปฏิบัติงานลงในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

20. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00701)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานผลิต 2 
          กองการผลิต  
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา นับจำนวนและ
ตรวจสอบความถ ูกต ้องสมบ ู รณ ์ของผล ิตภ ัณฑ์            
และปฏิบัติ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. ลูกจ้างประจำ ม.6 (01040)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค  
          กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
          ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- จัดสินค้าตามใบเบิก ขนย้าย/จัดเก็บวัตถุดิบ เบิก
อุปกรณ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ (งานใช้กำลัง) สำหรับการ
ผลิตและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 19 และ 21   ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 

                     ตำแหน่งที่ 20             ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธาน ี
 

 ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565)  
 

● วุฒิปริญญาตร ี
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
1. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41354)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย ์
          กองการวิศวกรรม   
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.) 

 - จ ัดทำแผน ต ิดตามและพัฒนาการบำร ุงร ักษา
เครื่องจักร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อกำหนด
ทางวิศวกรรม และงบประมาณการซ่อมบำรุงรักษา 
จัดทำเอกสาร SOP WI และดำเนินงานเอกสารด้าน 
GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41355)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานมาตรฐานระบบผลิต 
          กองมาตรฐานการผลิต  
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หากเป็นสาขาอื่นต้อง 
 มีประสบการณ์ด้านงาน Qualification มากกว่า 2 ป ี

 -จ ั ดทำ  Qualification/Validation Protocol และ 
Report ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการผลิต
ทุกระบบ ประสานงานการตรวจสอบความถูกต้องและ
ร่วมการทดสอบระบบสนับสนุนการผลิต และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 1-2  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธาน ี  

 

 

3. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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● วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
3. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42014)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต 
          กองมาตรฐานการผลิต 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร ์

 - ศึกษาการทดสอบกระบวนการผลิต การทดสอบ
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาคุณภาพยาที ่จัดเก็บระหว่างกระบวนการและ  
ศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ จัดทำรายงาน
ทดสอบกระบวนการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42550)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานมาตรฐานวิธีวิเคราะห ์
          กองมาตรฐานการผลิต 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา   ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี  

 - ศึกษาวิธีวิเคราะห์และการทดสอบวิธีการทำความ
สะอาด ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ จัดทำ
เอกสารการศึกษาและรายงานการทดสอบวีธีวิเคราะห์ 
จัดเตรียมเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41379-81) 3 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 
          กองบริหารระบบคุณภาพ 1 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี/ชีววิทยา/จุลชีว 
วิทยา/สถิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 - ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานในพื้นที่กองการ
คลังสำรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานกองการควบคุม
คุณภาพ ร่วมตรวจสอบและจัดทำรายงานกรณีพบความ
ผิดปกติระหว่างการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41382)(41385) 
     (41388)(41391-95)  8 อัตรา  
 สังกัด  แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4 
          กองบริหารระบบคุณภาพ 1 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
สาขา   ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี/ชีววิทยา/จุลชีว 
วิทยา/สถิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 - ติดตามและอนุมัติกระบวนการผลิตทุกขั ้นตอนให้
เป็นไปตาม GMP สุ่มตัวอย่างและทำการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพยาในระหว่างการผลิตยา สุ่มตรวจคุณภาพของ
น้ำบริสุทธ์ที ่ใช้ในกระบวนการผลิต ทบทวนเอกสาร
บันทึกการผลิต และปฏิบ ัต ิงานอื ่นๆ ตามที ่ได ้รับ
มอบหมาย 
 

7. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41396)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น 
          กองบริหารระบบคุณภาพ 2 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สถิติ/วิทยาการ 
 คอมพิวเตอร ์

 - ดำเนินการด้าน Internal Audit และ External Audit 
ประสานงาน ติดตาม ตรวจประเมินผู้รับจ้างวิเคราะห์ 
ผู้รับจ้างผลิต ผู้รับจ้างจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด จัดทำข้อมูล สรุปและประเมินผลการใช้วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 3-7  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

 

 8. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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● วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
8. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (40148)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ 
          กองบริหารระบบคุณภาพ 2 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทุกสาขา 

 - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำรายงานระบบ
คุณภาพ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงาน 
Returned Product สืบค้นและรวบรวมฐานข้อมูลการ
จัดทำรายงานระบบคุณภาพต่างๆ ดูแลระบบงาน
เอกสารและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41399)(41400)  2 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานชีววิเคราะห ์
          กองการควบคุมคุณภาพ 1 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร ์

 - ดูแลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกใน
การควบคุมดูแลระบบการทำงานในห้องปฏิบัติการ 
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41398)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์บรรจุภัณฑ ์
          กองการควบคุมคุณภาพ 1 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา   ทางด้านวิทยาศาสตร ์

 - ดูแลตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพ
ของบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกใน
การวางแผนและประสานงานสุ่มตัวอย่างกับหน่วยงาน
ภายนอก  ช ่วยควบค ุมด ูแลระบบการทำงานใน
ห้องปฏิบ ัต ิการ และปฏิบ ัต ิงานอื ่นๆ ตามที ่ได ้รับ
มอบหมาย 

11. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41410)(42003) 
     (42009)   3 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์ 1 
          กองการควบคุมคุณภาพ 2 
          การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านวิทยาศาสตร ์

 - ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพ
วัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและกึ่ง
สำเร็จรูป ตรวจ Stability ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกในการควบคุมดูแลระบบการทำงาน
ในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

 

● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
12. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30150)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
          กองอำนวยการ  
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านช่างไฟฟ้า 

 - ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื ่องจักรกลของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ดูแลบ่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ดูแลปั๊มน้ำ
และระบบไฟฟ้าของระบบบำบัด จดบันทึกปริมาณน้ำ
เสียและค่าไฟฟ้า และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 8-12  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

12. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
12. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30150)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
          กองอำนวยการ  
          โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 สาขา  ทางด้านช่างไฟฟ้า 

 - ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื ่องจักรกลของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ดูแลบ่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ดูแลปั๊มน้ำ
และระบบไฟฟ้าของระบบบำบัด จดบันทึกปริมาณน้ำ
เสียและค่าไฟฟ้า และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

13. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30140-42)  3 อัตรา 
 สังกัด  แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา 
          กองผลิตภัณฑ์กัญชา 
          ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ ์
 สาขา  ทางด้านเกษตร/พืชศาสตร์/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - ควบคุมการผลิตวัตถุดิบกัญชา บันทึกข้อมูลการเจริญ
เติมโตของพืช และการแพร่ระบาดของโรคและแมลง
เพาะปลูก และดูแลต้นกัญชาตั้งแต่ขยายพันธุ์จนเก็บ
เกี่ยว และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   

ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2566)  
 

● วุฒิปริญญาตร ี
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
14. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42325)(42564) 
     (42236)(42413)(42395)  5 อัตรา 
 สังกัด  โรงงานผลิตยารังสิต 1       
  
สาขา  ทุกสาขา 

 - จัดเก็บเอกสารของโครงการ จัดทำหนังสือและเชิญ
กรรมการเข้าประชุม จัดทำรายงานการประชุมงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือวิเคราะห์ ทำวาระและรายงาน
การประชุม จัดทำหนังสือประกอบการตรวจรับงาน จ้าง
ก่อสร้าง/ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารรับงาน 
ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง (Qualification and 
Validation) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 12-14  ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2567)  
 

● วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ตำแหน่ง/สังกัด   
15. ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. (22507)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกคลังพัสด ุ
          กองสนับสนุนการผลิต 
          ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ ์ 
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ 

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดจ่ายในระบบของการเบิก
เพื่อการผลิต ขับรถยกไฟฟ้า ขนย้ายวัตถุดิบ/บรรจุ
ภ ัณฑ ์  ส ่งมอบต ่างอาคารเพ ื ่อการผล ิต  ร ับ -ส่ง 
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้คลังต่างสาขา และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

● วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
16. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (10837)   1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกคลังพัสด ุ
          กองสนับสนุนการผลิต 
          ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  
 

 - ปฏิบัติงานการตัดจ่ายในระบบของการเบิกเพื่อการ
ผลิต ขับรถยกไฟฟ้า ขนย้ายวัตถุด ิบ/บรรจุภัณฑ์       
ส่งมอบต่างอาคารเพื ่อการผลิต รับ-ส่ง ผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูปให้คลังต่างสาขา จัดการเรื่องเอกสารในแผนก 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 15-16   ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
                   

● วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 /ม.6)  
 

ตำแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
17. ลูกจ้างชั่วคราว ม.3/ม.6 (01126)  1 อัตรา 
 สังกัด  แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา 
          กองผลิตภัณฑ์กัญชา 
          ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์   
 สาขา  ทางด้านพาณิชยการ  

 - จัดเตรียมวัสดุปลูกและสารละลายธาตุอาหารพืช 
เพาะเมล็ดและอนุบาลต้นกล้า ปักชำกิ่งและอนุบาลกิ่ง
ป ักชำ  ด ูแลพ ืชท ี ่ ใช ้ เป ็นว ัตถ ุด ิบในการผล ิตยา          
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

  หมายเหตุ  :    ตำแหน่งที่ 17   ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี

 


