
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำท ำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ 
โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ ำนวน 24 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน  
95 คน ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. พนักงาน จ านวน 24 อัตรา   
      - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/อัตรา 
- ปริญญำตรี 9 
- ปวส. 3 
- ปวช. 12 

รวม 24 
 
 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 95 คน  
  - สำมำรถจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 
- ปริญญำตรี/โท 2 
- ปริญญำตรี 13 
- ปวส. 5 
- ปวช. 26 
- ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 14 
- ม.3/ม.6 35 

รวม 95 
 
 3. อัตราเงินเดือน 
  

วุฒิการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและต าแหน่งแรกบรรจุ 
อัตราเงินเดือน (บาท) ระดับ 

 - ปริญญำโท ต่อจำกป.ตรี หลักสูตร 6 ป ี 25,540 5 
 - ปริญญำโท ต่อจำกป.ตรี หลักสูตร 5 ป ี 24,000 5 

/ปริญญำโท..... 



 
 

วุฒิการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและต าแหน่งแรกบรรจุ 
อัตราเงินเดือน (บาท) ระดับ 

 - ปริญญำโท ต่อจำกป.ตรี หลักสูตร 4 ป ี 21,250 5 
 - ปริญญำตรี 16,830 4 
 - ปวส. 13,410 3 
 - ปวช. 11,350 2 
 - ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์) 10,740 1 
 - ม.3/ม.6 10,150 1 

 

 4. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

  4.1  อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  4.2  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่-

สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรือโรคเท้ำช้ำงในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ 
เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ 
หรือควำมผิดที่ก ำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 4.3  ต ำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยำ, โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม, โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสีและสำมำรถปฏิบัติงำนช่วงกลำงคืนได้ 
 4.4  ต ำแหน่งในสังกัดโรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ, กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
และสำมำรถปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรีได ้
 4.5  ต ำแหน่งในสังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1, กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 ปฏิบัติงำน
ที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
 4.6  พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย) 
 4.7 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิกำรศึกษำดังกล่ำว 
จะต้องเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบ 
เท่ำ ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพ่ือสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐำนจำกสถำบันที่จบกำรศึกษำรับรอง
วำ่เป็นวุฒิกำรศึกษำที่เทียบเท่ำกับวุฒิตำมประกำศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่สมัคร ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใดจะถือตำมกฎหมำย 
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์ 
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/5. เงื่อนไข.... 



 5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 

  5.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ
ระบุเกินกว่ำ 1 ต ำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขไมไ่ด ้
  5.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ 
  5.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภทที่องค์กำร-
เภสัชกรรมตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำรเภสัชกรรมจะ
ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และด ำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพ่ือให้พ้นจำกสถำนะกำรเป็นพนักงำน/
ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น 
 

 6. วิธีการรับสมัคร 
 

             6.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ - 9 มีนำคม พ.ศ.2563 
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเวบไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถดู
รำย ละเอียดต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต ์http://www.gpo.or.th หัวข้อ "ประกำศรับสมัครงำน" 
             6.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม 
โดยละเอียดก่อนที่จะด ำเนินกำรกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตำมขั้นตอน และตรวจสอบควำมถูกต้อง          
ก่อนยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำด        
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม) 
             6.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่กำรช ำระ
เงินและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
             6.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษ
ขนำด A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
             กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถ
เช้ำไปพมิพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
  6.5 ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 270 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ น ำแบบฟอร์มช ำระเงินตำมข้อ 6.4 ไปช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและ
เวลำท ำกำรของธนำคำร ระหว่ำงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ - 10 มีนำคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใน
กำรสอบ จ ำนวน 270 บำท ประกอบด้วย 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน 240 บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 20 บำท 
(3) ค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 10 บำท 

             6.6 เมื่อช ำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 
             เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 6.5 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว 
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/7. กำรประกำศ..... 



  7. การประกาศรายช่ือ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน 
 

  องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ.2563 เวลำ 
13.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม    

 ส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกก ำหนดกำรสอบข้อเขียนวันเสำร์ที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2563            
ณ มหำวิทยำลัยรังสิต  
  

 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน 
 

 8.1  หลักฐำนกำรช ำระเงิน 
 8.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำยของเจ้ำของบัตร 
   หำกไม่น ำหลักฐำนมำแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
 

 9. การสอบคัดเลือก 
 

 9.1 สอบข้อเขียน  
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และวิชำภำษำอังกฤษ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 
 วิชำเฉพำะต ำแหน่ง เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 

 9.2 สอบสัมภำษณ์  
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลสอบข้อเขียน 

 9.3 ทดสอบปฏิบัติงำน  
 ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว 

 

 10. หมายเหตุ 
 

 10.1 กำรประกำศรับสมัครครั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรยกเลิกไม่ว่ำจะมีกำรสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตำม 
 10.2 กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐำนไม่ตรงกับที่แจ้งไว้       
ในใบสมัคร องค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 10.3 เนื่องจำกองค์กำรเภสัชกรรมเป็นสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศ 
องค์กำรเภสัชกรรม ก ำหนดให้โรงงำนผลิตยำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้ น องค์กำรเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิ                 
ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่ 
องค์กำรเภสัชกรรมจะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที 
 10.4 ถ้ำองค์กำรเภสัชกรรม หรือหน่วยงำนใดๆ จะต้องย้ำยไปปฏิบัติงำนสถำนที่ อ่ืน ผู้ได้รับ           
กำรคัดเลือกและจ้ำงเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง จะต้องตกลงยินยอมท ำตำมสัญญำผูกพันที่จะย้ำยไปท ำงำน         
ในสถำนที่ใหม่ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก        
 10.5 บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนด 
ไว้ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
  
 
 
 
 

- 4 - 

ประกำศ ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 
 

              
 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



 
 

 

 
 

 วุฒิปริญญาตรี 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2092) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.ควำมปลอดภัยฯ ก.ควำมปลอดภัยฯ    
 สำขำ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำอำชีวอนำมัย/ 
   สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย 

- วำงแผนส ำหรับกำรขจัดควำมเสี่ยง จัดท ำคู่มือและ
มำตรฐำนว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ส่งเสริม 
สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. ต ำแหน่ง นิติกร 4 (1225) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.นิติกรรมสัญญำ ก.กฎหมำย ส ำนักอ ำนวยฯ 
 สำขำ นิติศำสตรบัณฑิต ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษ
   ตำมท่ีก ำหนด* 

- ร่ำงและด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำที่องค์กำรเป็นคู่สัญญำ 
ทั้งสัญญำภำษำไทยและอังกฤษ พิจำรณำกำรแก้ไขสัญญำ 
ต่อสัญญำและยกเลิกสัญญำ ข้อหำรือในสัญญำและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3. ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ 4 (2151) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กองประชำสัมพันธ์ 
    ส ำนักอ ำนวยกำร 
   สำขำ ทำงด้ำนนิเทศศำสตร์, สื่อสำรมวลชน**  

- สร้ำงสรรค์เนื้อหำรำยกำรทีวี/ข่ำวประชำสัมพันธ์/สปอต 
รณรงค์ต่ำงๆ ผลิตสื่อวิดีทัศน์ มัลติมีเดียในรูปแบบต่ำงๆ 
ตัดต่อรำยกำรทีวี/ข่ำวประชำสัมพันธ์ ออกแบบกรำฟฟิก
คอมพิวเตอร์และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0690)(0623) 
    สังกัด ผ.สอบเทียบ 1 ก.สอบเทียบฯ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมกำรวัดคุม/ 
    วท.บ. สำขำฟิลิกส์/ไฟฟ้ำ/เครื่องกล (2 อัตรำ) 

- สอบเทียบเครื่องมือด้ำนกำรประกันคุณภำพและ
เครื่องมือ/เครื่องจักรด้ำนกำรผลิตและเครื่องมือด้ำนตู้ 
ควบคุมอุณหภูมิพร้อมจัดท ำใบรำยงำนผลกำรสอบเทียบ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

5. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0562) 1 อัตรำ 
 สังกัด ผ.สอบเทียบ 3 ก.สอบเทียบฯ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมกำรวัดคุม/ 
    วท.บ. สำขำฟิลิกส์/ไฟฟ้ำ/เครื่องกล 

- สอบเทียบเครื่องมือพร้อมจัดท ำใบรำยงำนผล จัดท ำ
เอกสำรวิธีกำรสอบเทียบเครื่องมือ วิธีกำรค ำนวณค่ำ
ควำมไม่แน่นอนของกำรวัด จัดท ำแผนกำรสอบเทียบ 
บ ำรุงรักษำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1231) 1 อัตรำ 
    สังกัด ก.คลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุฯ 
 สำขำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลคะแนน- 
   ภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด*   

- ออกแบบด้ำนงำนคลังสินค้ำอัตโนมัติ ดูแลบ ำรุงรักษำ
ระบบ Software ร่วมในทีมกำรก่อสร้ำงระบบคลังสินค้ำ
อัตโนมัติ ประสำนงำนกำรติดตั้งงำนก่อสร้ำงอำคำร
คลังสินค้ำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0948)(1393) 2 อัตรำ 
    สังกัด ก.คลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุฯ 
 สำขำ วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ ต้องมีผลคะแนน-
  ภำษำอังกฤษตำมท่ีก ำหนด*  

- ร่วมออกแบบงำนคลังสินค้ำอัตโนมัติ ดูแลบ ำรุงรักษำ
ระบบ Hardware ร่วมในทีมกำรก่อสร้ำงระบบคลังสินค้ำ
อัตโนมัติ ประสำนงำนกำรติดตั้งงำนก่อสร้ำงอำคำร
คลังสินค้ำและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
หมำยเหตุ *ต ำแหน่งที่ 2 และ 6-7 ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
   **ต ำแหน่งที่ 3 มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนผลิตสื่อวิดีทัศน์ สื่อดิจิตอลไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จะพิจำรณำ
เป็นพิเศษ 
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พนักงาน 

/8. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
8. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3/ช่ำงเครื่องกล 3 (2526) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองกำรบรรจุ  
  โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล 

- เตรียมควำมพร้อมของเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงำน 
บ ำรุงรักษำเชิงป้องกันและจัดท ำสรุปรำยงำนผล ซ่อม
บ ำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นเมื่อช ำรุด เบิกอุปกรณ์ ทดสอบ
ผลกำรซ่อมและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (1008)(0680) 2 อัตรำ 
 สังกัด  กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร-
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงไฟฟ้ำ 

- เป็นผู้ช่วยวิศวกรในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
อัตโนมัติที่หน้ำงำน สำมำรถซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่อง 
จักรกลเบื้องต้นได้ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
10. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696-2698) 
    สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale  
  กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (3 อัตรำ) 
    สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรผลิต ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำและบรรจุ
หีบห่อและบันทึกข้อมูลในระบบ MES และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

11. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรำ 
    สังกัด แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ 
  กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
   สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์ 

- ควบคุมและตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรชั่ง -จ่ำย
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ GMP ดูแลและบ ำรุง 
รักษำ Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่ำงๆ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

12. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0733) 1 อัตรำ 
    สังกัด กลุ่มกำรผลิต 1  
  โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดท ำ/ปรับปรุงเอกสำร GMP จัดเก็บข้อมูลโครงกำร
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตรวจสอบเอกสำรกำรผลิตและ
บันทึกที่เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิต และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) 1 อัตรำ 
    สังกัด ผ.บริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค 
   กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดฯ 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                  

- จัดเอกสำรเกี่ยวกับกำรขำย เป็นพนักงำนขำยมีหน้ำที่
ดูแลลูกค้ำภำคเอกชน รพ.เอกชน, คลินิก, ร้ำนขำยยำใน
จังหวัดทำงภำคกลำง ติดตำมกำรสั่งซื้อ เก็บเงินและทวง
หนี้ลูกค้ำ และปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

14. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน 
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ พำณิชยกำร 

- ประจ ำเคำน์เตอร์ขำยยำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รับค ำ
สั่งซื้อจำกลูกค้ำหน้ำร้ำนและทำงโทรศัพท์  จัดสินค้ำ
ตำมค ำสั่งซื้อ ตรวจสอบวันหมดอำยุของสินค้ำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0783) 1 อัตรำ 
 สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน 
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ พำณิชยกำร    

- รับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์เพ่ือ
จ ำหน่ำย พิมพ์รำยงำนกำรขำยประจ ำวัน จัดท ำใบเสนอ
รำคำ บันทึกรำยกำรสินค้ำและกำรขอซื้อยำเข้ำระบบ 
CW และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

/16. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ) 

 

ต าแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
16. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0808) 1 อัตรำ 
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน  
            ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร                   

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำให้พร้อมส ำหรับ
กำรขำย ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุ
ยำและปฏิบัติ งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0570) 1 อัตรำ 
    สังกัด แผนกแลกเปลี่ยนคืนยำ กองบริหำรกำรสั่งซื้อ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแลกเปลี่ยนและคืนยำจำกลูกค้ำ 
ดูแลคลังสินค้ำแลกเปลี่ยนคืนยำ จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยว- 
ข้องกับกำรแลกเปลี่ยนคืนยำ จดบันทึกข้อมูลในระบบ 
SAPและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) 1 อัตรำ 
  สังกัด แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและ
     กระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุฯ 
  สำขำ กำรบัญชี 

- บันทึกข้อมูลสินค้ำที่รับเข้ำคลังในระบบ  ERP ควบคุม
ตรวจสอบ บัญชีสินค้ำ ยืนยันตัดบัญชีสินค้ำตำมorder
ลูกค้ำ/หน่วย งำนที่ขอเบิก และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ  ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

19. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (1848) 1 อัตรำ 
    สังกัด สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำร- 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
    สำขำ กำรบัญชี 

- รับเงินสดและออกใบเสร็จรับเงิน ออกเลขที่และพิมพ์
ใบแจ้งหนี้ ออกรำยงำนสรุปกำรแจ้งหนี้รำยวัน รำยเดือน
และรำยปี จัดท ำใบแจ้งหนี้กำรรับฝำกยำ ตรวจสอบวง- 
เงินกำรจัดส่ง และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

 วุฒปิริญญาตรี/โท 
   

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
20. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40611-12) 2 คน 
  สังกัด กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยฯ 
  สำขำ วท.บ หรือ วท.ม สำขำเคมีวิเครำะห์/ 
     พฤกษศำสตร์/พืชศำสตร์     

- บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสมุนไพร 
วิจัยด้ำนควบคุมคุณภำพมำตรฐำนวัตถุดิบและสำรสกัด 
จัดท ำฐำนข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพร จัดหำแหล่งวัตถุดิบ 
พัฒนำวิธีผลิตและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิปริญญาตรี 
   

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42970-71) 2 คน* 
  สังกัด กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
  สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์/วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ 
    วิศวกรรมศำสตร์คอมพิวเตอร์ 

- บริหำรงำนเอกสำรและรำยงำนในด้ำนกำรวิเครำะห์
อัตรำก ำลัง โครงสร้ำงองค์กร งำนสรรหำ Data Analytics 
งำนด้ำนสถิติ ติดตำมตรวจสอบประเมินผลแผนงำนและ
โครงกำรและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หมำยเหตุ *ต ำแหน่งที่ 21 ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 

/22. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ) 
   

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42969) 1 คน* 
  สังกัด แผนกแผนงำนฝึกอบรม 
     กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

- บริหำรงำนเอกสำรและจัดท ำรำยงำนด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร สืบค้นข้อมูลส ำคัญ หลักสูตรฝึกอบรม วิเครำะห์ 
Training Needs Analysis และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42974) 1 คน* 
   สังกัด กองแรงงำนสัมพันธ์และวินัย ฝ่ำยทรัพยำกรฯ 
   สำขำ รัฐศำสตรบัณฑิต/รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
     นิติศำสตรบัณฑิต 

- บริหำรงำนเอกสำรและท ำรำยงำนด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ 
บริหำรข้อมูลและสถิติ สืบค้นข้อมูลที่ใช้ประกอบรำยงำน
กิจกำรสัมพันธ์ ติดตำมตรวจสอบประเมินผลแผนงำน
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40570-71)(42240) 3 คน 
  สังกัด ผ.งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 ก.บริหำรระบบ
         คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ รง.ผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ตรวจวิเครำะห์คุณภำพยำและวิเครำะห์ข้อมูล ท ำ 
Trend Analysis ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิต
ทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้คุณภำพตำม GMP PIC/s และ 
WHO และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40572) 1 คน 
  สังกัด ผ.งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 ก.บริหำรระบบ
    คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ รง.ผลิตยำรังสิต1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ตรวจติดตำมขั้นตอนในกระบวนกำรผลิตของฝ่ำยผลิต
ยำและบันทึกผลกำรตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ยำส ำเร็จรูป 
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพยำและวิเครำะห์ข้อมูล และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42991) 1 คน 
  สังกัด ผ.งำนตรวจสอบตนเองและผู้อ่ืน ก.บริหำรระบบ 
   คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ รง.ผลิตยำรังสิต 
  สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ด ำเนินกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์ ข้อมูลกำรควบคุม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยำ และข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในงำนด้ำน Product Quality Review 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40025) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ยำ AMBES 5,10 mg ยำ 
Triferdine tablets ยำ Lmivir 150 mg ยำ GPO VR 
Z250 งำนรวบรวมผลกำรทดสอบและรำยงำนผล 3 วัน
ต่อสัปดำห์และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40332)(40588)(42164)  
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  (รับ 3 คน) 

- ดูแลระบบกำรท ำงำนห้องปฏิบัติกำร เพ่ือรองรับงำนผลิต 
กำรตรวจรับบรรจุภัณฑ์/วัตถุดิบ กำรตรวจรับรองระบบ
น้ ำในกระบวนกำรผลิต ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
รำยงำนผลและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หมำยเหตุ *ต ำแหน่งที่ 22-23 ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513 
 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32433) 1 คน 
 สังกัด แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร 
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดกำรและวำงแผนงำนด้ำนธุรกำรต่ำงๆ ลงทะเบียน 
หนังสือ ร่ำงหนังสือโต้ตอบและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
ดูแลอุปกรณ์ครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองในส ำนักงำน 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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/30. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)(ต่อ) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30526) 1 คน 
 สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ  
         กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดฯ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ให้บริกำรข้อมูล ตอบค ำถำมและรับค ำร้องเรียนลูกค้ำ 
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ รับค ำสั่งซื้อและติดตำมใบสั่ง
ซื้อ ประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30567) 1 คน 
 สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ  
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ-ส่งหนังสือ ทะเบียนเอกสำร 
งำนด้ำนธุรกำรต่ำงๆ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรผลิตยำ เพื่อจัด ท ำสรุปรำยงำน และปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32968)(32017) 2 คน 
   สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม 
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  สำขำ ทุกสำขำ 

- ดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร 
ช่วยนักวิจัยในกำรวิจัยและพัฒนำสูตรต ำรับยำต่ำงๆ 
ช่วยนักวิจัยในกำรผลิตยำแผนปัจจุบัน ยำจำกสมุนไพร 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20610) 1 คน 
 สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฏหมำย 
   ส ำนักอ ำนวยกำร 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- พิมพ์สัญญำซื้อขำย สัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง จัดเตรียม
เอกสำรเพื่อส่งร่ำงสัญญำ เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ แยก
ต้นเรื่องสัญญำ ส ำเนำสัญญำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20481) 1 คน 
    สังกัด แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ  
   กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร รับ-ส่งเอกสำร ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์เ พ่ือใช้ในกำรจัดฝึกอบรม เตรียมเอกสำร
ประกอบกำรจัดฝึกอบรม และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20521-22) 2 คน 
     สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2  
   โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม   
     สำขำ ทำงด้ำนช่ำง 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิตเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร 
ควบคุม ดูแลรักษำเครื่องจักรต่ำงๆ ท ำควำมสะอำด 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20524-25) 2 คน 
    สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร       

- จัดบูธแสดงสินค้ำ ออกบูธ จ ำหน่ำยสินค้ำ ดูแลติดตั้ง
และจัดเก็บอุปกรณ์ส ำหรับงำนขำย จัดแสดงนิทรรศ- 
กำรต่ำงๆ เบิกสินค้ำและ ส่งสินค้ำไปยัง Shop Curmin 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20527) 1 คน 
     สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำ- 
   สัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ตอบค ำถำมและให้ข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตำมค ำสั่งซื้อ 
กำรเบิกยำในโครงกำร VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับหมำย 

/38. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20528) 1 คน 
    สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำ-
   สัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย    
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ให้ข้อมูลและตอบค ำถำมลูกค้ำทำงโทรศัพท์ รับเรื่อง
ร้องเรียนและติดตำมผลกำรร้องเรียน รับข้อมูลค ำสั่งซื้อ
ทำงโทรศัพท์และส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

39 ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20541) 1 คน 
    สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล  
  กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดท ำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ 
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรมและปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20530-35) 5 คน 
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน 
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร     

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงิน พร้อมจัด
สินค้ำ ขนยำและจัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจ ำหน่ำย ตรวจ
นับสินค้ำคงเหลือ และตรวจสอบวันหมดอำยุของยำ 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20536) 1 คน  
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน 
            ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน 
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20537-38) 2 คน  
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและท ำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20539)(22202) 2 คน 
    สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน 
             ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย   
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร  

- รับค ำสั่งซื้อ/ช ำระเงิน พร้อมจัดสินค้ำให้ร้ำนยำ อภ. 
สำขำเวชศำสตร์เขตร้อน ขนยำที่รับจำกคลังและจัดเรียง
สินค้ำพร้อมจ ำหน่ำย ตรวจนับจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22015) 1 คน 
 สังกัด ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรส ำคัญ หน้ำห้องฝ่ำยบริหำร
พัสดุและผลิตภัณฑ์ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ที่
เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึกข้อควำม และงำนธุรกำรใน
แผนก และปฏิบัติงำนอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20542) 1 คน 
    สังกัด แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ  
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
    สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- เบิกยำ VMI โครงกำร สปสช. ดูแลค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ รับ
งำนเอกสำร รับ-ส่งหนังสือค ำสั่งซื้อของลูกค้ำและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20556) 1 คน 
     สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลัง
    และกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุฯ      
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำร pick และ pack วัคซีนเพื่อส่งมอบ
ให้กับลูกค้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ และเก็บในสถำนที่เหมำะสม
ให้ถูกต้องตำมหลัก GMP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 
/47. ต ำแหน่ง..... 
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ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22328) 1 คน 
  สังกัด กองจัดซื้อทั่วไป 
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนรับ-ส่งเอกสำร คีย์ข้อมูล RFQ ในระบบ 
SAP และ C-GP ด ำเนินกำรเบิกของ ส่งข้อมูลแจ้งซ่อม 
เตรียมเอกสำรข้อก ำหนดฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22391) 1 คน 
  สังกัด แผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป 
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนพิมพ์เอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง บันทึกข้อมูล
และจัดท ำเอกสำรในระบบกรมบัญชีกลำง (C-GP) และ
ระบบ SAP รับ-ส่งเอกสำร เสนอเอกสำรขออนุมัติและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22327) 1 คน 
  สังกัด แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป   
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนบันทึกเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ SAP 
ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ลงข้อมูลในระบบ C-GP เดินหนังสือ 
แต่งตั้งกรรมกำร ประสำนงำนกับ อย.และกรมวิทย์ฯ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22538) 1 คน 
  สังกัด แผนกแผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 
    กองคลังและกระจำยฯ ฝ่ำยบริหำรพัสดุฯ 
  สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร 

- ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำรต่ำงๆ พิมพ์เอกสำรที่เกี่ยวกับ 
กำรสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง จัดท ำใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง เดิน
หนังสือ รับ-ส่งเอกสำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10613) 1 คน 
 สังกัด แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต  
   กองมำตรฐำนกำรผลิต  
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- สุ่มตัวอย่ำงน้ ำที่ใช้ในกำรผลิตยำทุกระบบและทดสอบ
คุณภำพน้ ำทำงเคมี สนับสนุนงำนในห้องปฏิบัติกำร 
เช่น งำนล้ำงเครื่องแก้ว งำนเบิกจ่ำยพัสดุ และปฏิบัติ 
งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10564-65)(12215) 3 คน 
 สังกัด กองมำตรฐำนวัตถุดิบ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ยกและขนย้ำยวัตถุดิบ ตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์
บ่งชี้สถำนะของวัตถุดิบ ประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัตถุดิบ สุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12453) 1 คน 
  สังกัด แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 
    กองมำตรฐำนวัตถุดิบ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- สุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบต่ำงๆ และติดสติ๊กเกอร์ชี้บ่งสถำนะ
วัตถุดิบ ตรวจคุณภำพวัตถุดิบกลุ่มแคปซูล จัดเก็บ
เอกสำรเข้ำระบบ จัดเก็บ Reference Sample ของ
วัตถุดิบและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10566) 1 คน 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 
   กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ตรวจวิเครำะห์และทดสอบคุณภำพทำงกำยภำพของ
ยำกลุ่มยำเม็ดและยำเม็ดเคลือบจัดเก็บ Retained 
Samples ของยำทุกตัวหลังตรวจสอบคุณภำพ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

/55. ต ำแหน่ง..... 
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ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12472) 1 คน 
 สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 
   กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต วิเครำะห์คุณภำพ 
กำรวิจัยพัฒนำและกำรทดลองต่ำงๆ เตรียมอำหำร
ส ำหรับเพำะเชื้อในกำรผลิตชีววัตถุ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) 1 คน 
 สังกัด แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ 
   กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ       

- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรล้ำงเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร
ทุกชนิด เบิกอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์
เครื่องใช้ในส ำนักงำน ถ่ำยเอกสำรและเดินเอกสำรและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10568) 1 คน 
 สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 
   กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ตรวจสอบควำมแรงของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยำ
ปฏิชีวนะ เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในกำรตรวจสอบควำมปรำศ 
จำกเชื้อของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยำ และเวชภัณฑ์ประเภท
ปรำศจำกเชื้อ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10569) 1 คน 
 สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 
   กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 
  ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ตรวจหำปริมำณและแยกชนิดกำรปนเปื้อนของเชื้อใน
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ประเภทยำครีม ผลิตภัณฑ์ Mixture 
Carminative เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในกำรตรวจวิเครำะห์
บรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12056) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 
  กองบริหำรระบบคุณภำพ 
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวน 
กำรผลิต สุ่มตัวอย่ำงน้ ำบริสุทธิ์และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบและบันทึกผลกำรตรวจรับรองยำส ำเร็จรูป
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12162) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 3  
    กองกำรควบคุมคุณภำพ 
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบ ช่วยจัดระบบกำรท ำงำน จัดระบบ
ดูแลเครื่องมือวิทยำศำสตร์ ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์
วิเครำะห์สำรตัวอย่ำงในห้องปฏิบัติกำรและปฏิบัติงำน
อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10334) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4  
    กองกำรควบคุมคุณภำพ 
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบ 
หมำย ล้ำงอุปกรณ์เครื่องแก้วและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ใน
กระบวนกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10573) 1 คน 
 สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 2 
    กองประกันคุณภำพชีววัตถุ 
    กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนล้ำงอุปกรณ์ ล้ำงหลอดแก้วและขวดแก้ว
ที่ใช้บรรจุอำหำรเลี้ยงเชื้อเหลว ซักชุดส ำหรับใช้งำนใน
ห้องปรำศจำกเชื้อ เป็นผู้ช่วยในกำรตรวจวิเครำะห์ 
Sterility Test และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 /63. ต ำแหน่ง..... 
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 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00085-87)(02089)(02254)  
 สังกัด แผนกงำนผลิต 1        (5 คน) 
    กองกำรผลิต 
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1        

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมยำ ตอกเม็ดยำ/บรรจุ
ผงยำลงแคปซูล กระบวนกำรเคลือบเม็ดยำ บรรจุยำลง
ขวดพลำสติก พร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกำร
ผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02127)(02190)(02777)  
 สังกัด กลุ่มกำรผลิต 1         (3 คน) 
    โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
   

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบน้ ำหนักแคปซูล โลหะใน
แคปซูล และบรรจุลงแผง ผลิตยำให้ตรงตำมมำตรฐำน 
GMP-PIC/s บันทึกเอกสำรกำรผลิตประจ ำวัน และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10561) 1 คน 
 สังกัด กองมำตรฐำนวัตถุดิบ 
   ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรยกและขนย้ำยถังบรรจุวัตถุดิบ 
ตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์บ่งชี้สถำนะของวัตถุดิบ 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สุ่มตัวอย่ำงวัตถุ 
ดิบ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00580) 1 คน 
 สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง 
   กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับและจัดเก็บวัคซีนและยำแช่เย็น 
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรบรรจุ ท ำกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำร และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00482) 1 คน 
    สังกัด แผนกเคลือบเม็ด 
   กองเภสัชกรรม 2 
   ฝ่ำยผลิตยำ    

- ปฏิบัติงำนด้ำนผลิตยำ เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ ควบคุมดูแลเครื่องเคลือบฟิล์ม
ยำและคัดเลือกเม็ดยำให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน GMP 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00487-00494) 8 คน 
    สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2 
   กองเภสัชกรรม 2 
   ฝ่ำยผลิตยำ 

- ปฏิบัติงำนด้ำนบรรจุยำเข้ำแผง เช่น ยำ Metformin, 
Risperidone, Simvastatin, Levofloxacin และรำย- 
กำรยำอ่ืนๆ เตรียมอุปกรณ์และบันทึกผลในกำรผลิตยำ
ประจ ำวัน และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00499-00503) 5 คน 
 สังกัด แผนกยำเม็ด 3 
     กองเภสัชกรรม 3 
     ฝ่ำยผลิตยำ 

- ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยำและ In process Control 
ควบคุมเครื่องบรรจุยำลงแผง Strip Blister ผสมยำ 
และควบคุมเครื่องผสมยำ เก็บแผงยำลงกล่อง และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00505)(02495) 2 คน 
 สังกัด แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ 
    กองเภสัชกรรม 4 
    ฝ่ำยผลิตยำ       

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตยำให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำน 
GMP บันทึกผลกำรผลิตยำประจ ำวัน คัดแยกยำเสีย 
บันทึกเอกสำรควบคุม (Log Book) และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)(ต่อ)  

 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00506) 1 คน 
 สังกดั แผนกยำน้ ำ 1 
    กองเภสัชกรรม 5 
    ฝ่ำยผลิตยำ 

- เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ 
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำประจ ำวัน
ทบทวนและจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกระบวน 
กำรผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00509) 1 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 1 
     กองกำรผลิต 
        โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
แคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00510-11) 2 คน 
 สังกัด แผนกงำนผลิต 2 
     กองกำรผลิต 
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
แคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต 
และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00520) 1 คน 
  สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2 
    โรงงำนผลิตยำปฏิชวีนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 

- ปฏิบัติงำนด้ำนบรรจุหีบห่อยำที่ติดฉลำกแล้วลงกล่อง
ตำม Pack Size ที่ก ำหนด บันทึกกำรปฏิบัติงำนลงใน
เอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00546) 1 คน 
  สังกัด กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
       

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรชั่ง - จ่ำย วัตถุดิบ รับยำส ำเร็จรูป 
เข้ำจัดเก็บ จัดบรรจุและชั่งน้ ำหนักกล่องยำและเวชภัณฑ์ 
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ชื่อลูกค้ำ ตรวจเช็คสินค้ำและเอกสำร 
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00552) 1 คน 
  สังกัด แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร 
    กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์     

- จัดสินค้ำตำมใบเบิกต่ำงๆ เพ่ือส่งให้ลูกค้ำไม่ต่ ำกว่ำ 
200 แห่ง ตำมข้อก ำหนด GMP จัดสินค้ำตำมใบเบิก
โครงกำร VMI ช่ วยขนสินค้ำส ำเร็จรูปเข้ ำเก็บใน
คลังสินค้ำ และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

77. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00558) 1 คน 
  สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค 
    กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
    ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ตรวจรับ Pack ยำและเวชภัณฑ์ บันทึกข้อมูลกำร 
Pack ยำในโปรแกรม GPOOOS ติดสติกเกอร์ เอกสำร
ส่งมอบที่กล่องยำ ติดต่อประสำนงำนและแก้ปัญหำใน
งำนต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
78. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02814) 1 คน 
 สังกัด แผนกจัดกำรสิ่งพิมพ์ 
   กองกำรพิมพ์ 
   ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม      

- ผลิตและตรวจสอบจ ำนวนบรรจุภัณฑ์ท้ำยเครื่อง/ติด
กล่อง ขนย้ำยบรรจุภัณฑ์ส ำเร็จรูปเข้ำคลัง จัดท ำใบส่ง
ของเข้ำคลังด้วยระบบ SAP และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
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