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(สาเนาคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
---------------------------------------ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จานวน 75 อัตรา
และจ้างเป็นลูกจ้างประจา จานวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 156 คน ในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พนักงาน จานวน 75 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ม.3/ม.6
รวม

จานวน/อัตรา
1
17
17
37
3
75

2. ลูกจ้างประจา จานวน 3 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
- สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
รวม

จานวน/คน
3
3

3. ลูกจ้างชั่วคราว
3.1 ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) จานวน 25 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
- สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปวช
- ม3/ม.6
รวม

จานวน/คน
1
12
12
25

/3.2 ลูกจ้างชั่วคราว.....
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3.2 ลูกจ้างชัว่ คราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี) จานวน 103 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
- สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ม.3/ม.6
รวม

จานวน/คน
2
10
31
60
103

3.3 ลูกจ้างชัว่ คราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี) จานวน 28 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
- สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา
- ปวส.
- ปวช.
- ม.3/ม.6
รวม

จานวน/คน
5
11
12
28

4. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี
- ปวส.
- ปวช.
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)
- ม.3/ม.6

อัตราเงินเดือนและตาแหน่งแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน (บาท)
ระดับ
18,900
5
15,000
4
12,000
3
10,150
2
9,580
1
9,310
1

5. คุณสมบัติผู้สมัคร
5.1 วุฒิปริญญาตรี-โท
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.2 วุฒิ ม.6 - วุฒิปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.3 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็น คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
/(5) ไม่เป็นผู้.....
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(5) ไม่เป็นผู้ อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ
องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดที่กาหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5.4 ตาแหน่งในสังกัดฝ่ายผลิตยา โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตาแลคแตม สามารถปฏิบัติงาน
ช่วงกลางคืนได้
5.5 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
5.6 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษา
ดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้
คุณวุฒิที่เทียบเท่า ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบ
การศึกษารับรองว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และได้รับการอนุมัติจ ากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน
ศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์
6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตาแหน่งที่ต้องการสมัครหรือ
ระบุเกินกว่า 1 ตาแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน
แปลงแก้ไขไม่ได้
6.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งที่องค์การเภสัชกรรมประกาศ
6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุก ประเภท
ที่องค์การเภสั ชกรรมตรวจสอบในภายหลั งพบว่า เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้
องค์การเภสัชกรรมจะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดาเนินการยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นจาก
สถานะการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การ
เภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น
7. วิธีการรับสมัคร
7.1 องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม
พ.ศ.2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ
"รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม"
หรือ https://gpo.job.thai.com/
7.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับองค์ การเภสัชกรรม
โดยละเอี ย ดก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การกรอกใบสมั ค รพร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน และตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
/ก่อนยืนยัน.....
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ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)
7.3 เมื่อกรอกข้อความครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่การชาระ
เงินและแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
7.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ในกระดาษ
ขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ
เช้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
7.5 ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 270 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดาเนินการ
ดังนี้ นาแบบฟอร์มชาระเงินตามข้อ 7.4 ไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและ
เวลาทาการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการสอบ จานวน 270 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จานวน 240 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน 20 บาท
(3) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 10 บาท
7.6 เมื่อชาระเงินแล้วให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ 7.5 แล้ว องค์การเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนแล้ว
8. การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน
องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงาน,จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม" หรือ https://gpo.job.thai.com/
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2203 8153-5
สาหรั บ ผู้ มีสิ ทธิเข้ารั บ การสอบคัดเลื อกกาหนดการสอบข้อเขียนวั นที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
9. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
9.1 หลักฐานการชาระเงิน
9.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร
หากไม่นาหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
10. การสอบคัดเลือก
10.1 สอบข้อเขียน
 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
 วิชาเฉพาะตาแหน่ง เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
/10.2 สอบสัมภาษณ์.....
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-510.2 สอบสัมภาษณ์
 ภายหลังจากการประกาศผลสอบข้อเขียน
10.3 ทดสอบปฏิบัติงาน
 ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว

11. หมายเหตุ
11.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม
11.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
11.3 เนื่ อ งจากองค์ การเภสั ช กรรมเป็นสถานที่ผ ลิ ต ยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศ
องค์การเภสั ช กรรม กาหนดให้ โ รงงานผลิ ตยาเป็นเขตปลอดบุห รี่ ดังนั้น องค์การเภสั ช กรรม จึงสงวนสิ ทธิ์
ไม่พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบ
บุหรี่ องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที
11.4 ถ้าองค์ การเภสั ช กรรม หรือหน่ว ยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ ได้รั บ
การคัดเลื อกและจ้ างเป็ น พนั กงานหรื อลู กจ้ าง จะต้องตกลงยินยอมทาตามสั ญญาผูกพันที่จะย้ายไปทางาน
ในสถานที่ใหม่ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
11.5 บุคคลที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกาศ
ณ วัณนทีวัน่ ที่ 13กุมภาพั
นธ์ พ.ศ.2560
ประกาศ
กรกฎาคม
พ.ศ.2560
(นายนิ
พนธ์พนธ์อัตอันวานิ
ช) ช)
(นายนิ
ตนวานิ
รองผู
้อานวยการองค์
การเภสั
ชกรร
รองผู
้อานวยการองค์
การเภสั
ชกรรม

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-1/9
พนักงาน

 วุฒิปริญญาโท
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
001 นักวิทยาศาสตร์ 5

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสังกัด
ที่รับ
1
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ชีวเคมี, - ปฏิบัติงานด้านการผลิตวัคซีนไอกรน เช่น การจัด (1325) 1 อัตรา
เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์การแพทย์
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต การเตรียม ฝ่ายชีววัตถุ
อาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น

 วุฒิปริญญาตรี
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
002 วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)

003

วิศวกร 4 (เครื่องกล)

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

3

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
(0113) มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 2 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุม ออกแบบระบบไฟฟ้ าอาคาร บารุงรักษา
และดูแลระบบงานไฟฟ้าทั้งหมด
- ออกแบบค านวณ ควบคุ ม งาน พิ จ ารณา
ตรวจสอบและอ านวยการ และงานตามหลั ก
วิชาชีพวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ควบคุ ม การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รกล และจั ด ท า
เอกสาร Qualification & Validation
- รับผิดชอบงานด้ านวิศวกรรม งานออกแบบ งานก่อสร้างอาคาร เพื่อให้การดาเนิ นการก่อสร้างและ
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกาหนด
- ควบคุม ออกแบบและบารุงรักษาระบบปรับอากาศ
และระบบระบายอากาศ
- ควบคุ ม การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รกล และจั ด ท า
เอกสาร Qualification & Validation

ปฏิบัติงานสังกัด
(1992) 1 อัตรา
โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

(0113) 1 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(1670)(1091) 2 อัตรา
โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-2/9

 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
004 วิศวกร 4 (โยธา)

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

005

วิศวกร 4

1

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
วิศวกรรมวัดคุม/แมคคาทรอนิกส์
นิติศาสตรบัณฑิต
มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กาหนด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) Toeic ≥ 650, IELTS ≥ 5.5, TOEFL
IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี/จุลชีววิทยา

006

นิติกร 4

2

007

นักวิทยาศาสตร์ 4

1

008

เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 4

4

ทางด้านคอมพิวเตอร์
มีหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 45 หน่วย

009

นักประชาสัมพันธ์ 4

1

ทางด้านนิเทศศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- งานด้ านวิ ศวกรรม งานออกแบบ งาน-ก่ อสร้ าง
อาคาร เพื่ อให้ ก ารด าเนิ นการก่ อสร้ างและติ ดตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกาหนด
- ควบคุมติดตามงานบารุงรักษาในเป็นไปตามแผน
GMP/PICs ออกข้อกาหนดทางวิศวกรรม ควบคุม
ติดตามสัญญาซื้อ-จ้างงานบารุงรักษา
- ร่างและดาเนินการจัดทาสัญญาที่องค์การเภสัชกรรมเป็นคู่สัญญา ทั้งสัญญาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาต่างๆ

(1306) 1 อัตรา
โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี
(1606) 1 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

- เตรียมพิษบาดทะยักสาหรับฉีดกระตุ้นม้า เจาะเลือด
ม้า แยกเลือดม้า กระบวนการทา Purify/FinalBulb จัดทาเอกสารระบบคุณภาพ GMP/PICs
- ดูแลและให้คาปรึกษา ระบบวางแผนและควบคุม
การผลิต ติดตั้ง Implement ดูแลฐานข้อมูล และ
ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศด้ า น
Security และ PIC/S
- พัฒนาระบบ ดูแลฐานข้อมูล และให้คาปรึกษา
แก่ผู้ใช้ระบบและร่วมพัฒนาระบบงาน ERP
- จัดทา ตรวจสอบและทบทวนเอกสารมาตรฐาน IT
ด้าน Security และ PIC/S เพื่อรองรับระบบ
Computer System Validation และ IT Security
- จั ด ท าแผนประชาสั ม พั น ธ์ ติ ดต่ อ ประสานงาน
สื่อสารมวลชน ตรวจสอบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
จัดทาต้นฉบับข่าวประจาสัปดาห์

(2218) ฝ่ายชีววัตถุ

(1375)(1605) 2 อัตรา
สานักอานวยการ

(2407) 1 อัตรา
สานักอานวยการ
องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี
(1949)(1062)(1348) 3 อัตรา
สานักอานวยการ

(0020) 1 อัตรา
สานักอานวยการ

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-3/9

 วุฒิปริญญาตรี (ต่อ)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
010 เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4
011

บุคลากร 4

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2

ทางด้านนิติศาสตร์
ทางด้านรัฐศาสตร์
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ปฏิบั ติงานด้ านยืม และคืน เงิ นทดรอง จ่า ยเงิ น
ให้กับบริษัท ห้างร้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจเช็ค
สินทรัพย์ เครื่องจักรมาใหม่และผูกรหัสสินทรัพย์
- ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร นาเสนอ
ข้อมูลด้านกฎหมาย/ระเบียบ/คาสั่ง ศึกษาและปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ข้อตกลงด้านสหภาพแรงงาน

ปฏิบัติงานสังกัด
(1647) 1 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(0137)(1291) 2 อัตรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-4/9

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
012 พนักงานวิทยาศาสตร์ 3

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
ทางด้านช่าง

013

ช่างไฟฟ้า 3

4

ช่างไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์

014

ช่างเครื่องกล 3

1

สาขาเครื่องเย็นและปรับอากาศ

015

ผู้ช่วยงานบริหาร 3

6

พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารการจัดการ/
บริหารธุรกิจ

หน้าที่รับผิดชอบ
- สอบเทียบเครื่อง HPLC พร้อมจัดทาใบรายงาน
ผลการสอบเทียบ บารุงรักษาเครื่องมือ ตรวจสอบ
โปรแกรมคานวณการสอบเทียบเครื่องมือ
- ดู แ ลระบบสนั บ สนุ น กลาง ระบบผลิ ต น้ าและ
อากาศคุณภาพ เครื่องจักรกลโรงงาน ไฟฟ้า และ
อิเลคทรอนิกส์ การเบิกจ่ายพัสดุ
- ซ่อมระบบลิฟท์บรรทุก และลิฟท์โดยสาร ดูแล
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
ระบบสูบน้าขึ้นอาคาร ให้คาแนะนาต่างๆ
- ตรวจสอบบารุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- ซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง รวมถึงงานรถยกไฟฟ้า และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
- บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามอาคารต่างๆ
จัดทาเอกสารรายงานการบารุงรักษา ตรวจสอบ
ความถูกต้องงานเอกสารการจัดซือ้ จัดจ้าง
- เป็นผู้ช่วยงานการออกใบสั่งผลิต แจกจ่ายเอกสาร
การผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงาน
ประจาเดือน ดาเนินงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ จัดหา spec และ
ASL วัตถุดิบและอุปกรณ์การบรรจุ ลงทะเบียนเงิน
ยืมทดลอง
- ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดเตรียม รวบรวม
ควบคุมดูแลเอกสารภายในหน่วยงาน

ปฏิบัติงานสังกัด
(1179) 1 อัตรา
สานักอานวยการ
(2528) 1 อัตรา
ฝ่ายชีววัตถุ โรงงานผลิตวัคซีนฯ
องค์การเภสัชกรรม (ทับกวาง)
(0268)(2248) 1 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(2222) 1 อัตรา
โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)

(0276) 1 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(1510) 1 อัตรา
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(0295) 1 อัตรา
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
(1991) 1 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
(1416)(1419)(0012) 3 อัตรา
ฝ่ายประกันคุณภาพ

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-5/9

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)(ต่อ)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
016 พนักงานวิทยาศาสตร์ 3

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
5
ทางด้านวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
- ปฏิบัติงานในโครงการวิจยั และพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีน
- ตรวจสอบความคงตัวของยา
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเภสัชกรหรือนักวิทยาศาสตร์
ในงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของยาน้า ยาครีม
การสุ่มตัวอย่างยาต่างๆ สุ่มตัวอย่างน้าในรายการ
ผลิตยา จัดเตรียมสารละลายที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานสังกัด
(1187)(2374)(1464) 3 อัตรา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
(2317) 1 อัตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(2121) 1 อัตรา
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-6/9

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รหัส
จานวน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ตาแหน่ง
ทีร่ ับ
017 พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 2 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พาณิชยการ
พนักงานธุรการ 2
(0057) เพศหญิง
(0346) เพศชาย

018

พนักงานบัญชี 2

11

การบัญชี
(0380) เพศหญิง

หน้าที่รับผิดชอบ
- บันทึกและปรับปรุงทะเบียนผู้ใช้งาน การเบิก ,
จ่าย,คืนรายการสินทรัพย์ IT บริการงานด้านสาร
บรรณและธุรการ งานติดต่อภายในและภายนอก
- ปฏิ บัติงานด้ านเวชระเบี ยน จัดท าแฟ้ มประวั ติ
ขั บ รถรั บ -ส่ ง ผู้ ป่ ว ย ดู แ ลอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์
- สรุปข้อมูลแจ้งหนี้-การชาระหนี้ ทาเบียนควบคุม
รายการชาระหนี้ ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ติดตาม
เก็บข้อมูล สรุปการชาระหนี้
- จัด ทาบัญ ชีสิน ค้ า คงเหลือ จัด ทาฐานค่า ใช้ จ่า ย
คานวณราคาต้นทุน
- จัดส่งใบเสร็จรับเงิน จัดทาสาเนาหนังสือตอบรับ
เงินพร้อมหนังสือแจ้งการชาระหนี้ของลูกค้า ดูแล
ประสานงานการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
- รับเอกสารใบสาคัญ การซื้ อและใบรายงาน รั บ
เอกสารการลดหนี้หรือ เพิ่มหนี้ และลงบันทึกรั บ
จัดเตรียมเอกสารให้แก่เจ้าหนี้การค้า
- บันทึก ติดตามผลการดาเนินงาน ในการเบิกใช้
สอบทานและประสานงานเพื่อจัดทารายงานแผน
และผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทาสรุปข้อมูลการใช้งบลงทุน และรายงานงบ
ลงทุนประจาปี

ปฏิบัติงานสังกัด
(0057) 1 อัตรา
สานักอานวยการ
(0346) 1 อัตรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(0371)(0696)(0705)
(1918)(0426)(0393)(0380)
(0445)(0446)(0558)(0406)
11 อัตรา
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-7/9

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
019 พนักงานการเงิน 2

020

พนักงานเทคนิคการผลิต 2

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
3
การบัญชี
(0432) เพศหญิง

9

ทางด้านช่าง

หน้าที่รับผิดชอบ
- รั บ เงิ น และออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบก ากั บ ภาษี
บันทึกรายการเข้าระบบ
- ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองและเงินรอง
จ่าย จัดทาทะเบียนควบคุมข้อมูลการยืม -คืนเงิน
จัดทาเช็คค่าใช้จ่าย
- ควบคุมดูและเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตยา
- ดู แ ลระบบน้ าบริ สุ ท ธิ์ รวมทั้ ง เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์ที่ใช้
- เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต เตรียมเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์และห้องผลิต
- ควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร ระบบ HVAC ระบบลมดั ด
ระบบจ่ายแก๊ซ ระบบผลิตน้า
- ปฏิบัติงานด้านการผสมผงยา ตอกเม็ดยา/บรรจุ
ผงยาลงแคปซูล กระบวนการเคลือบเม็ด บรรจุยา
ลงขวดหรือแผงยา
- ปฏิบัติงานด้านการเคลือบฟิล์มเม็ดยา คัดเลือก
ยาเม็ด ขนส่ง-เบิกวัตถุดิบและสนับสนุนการผลิต
ด าเนิ น การด้ า นระบบการผลิ ต ยา การขนส่ ง ยา
ต่างๆ

ปฏิบัติงานสังกัด
(1867)(0427)(0432) 3 อัตรา
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(1235)(1272)(1787)(1937) 4 อัตรา
ฝ่ายผลิตยา
(2567)(2568)(2569)(2570) 4 อัตรา
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ
(2404) 1 อัตรา
โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-8/9

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
021 พนักงานการขาย 2

022

พนักงานพัสดุ 2

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
7 พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(0526) เพศชาย

5

การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
(0850)(0857)(0890)(0829) เพศชาย

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์การเภสัชกรรม
เข้าพบลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ประจาร้านค้า เตรียมจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ขาย
ยา ทาใบเสนอราคา ออกใบกากับภาษี จัดเรียงยา
ตรวจสอบวันหมดอายุ
- ดูและคาสั่งซื้อต่างๆ จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ
การขาย ทารายงานสถานะการขาย
- เป็นพนักงานขายมีหน้าที่ดูแลลูกค้าภาคเอกชน
รพ.เอกชน,คลินิก ,ร้านขายยาในจังหวัดทางภาค
กลาง ติดตามการสั่งซื้อ เก็บเงินและทวงหนี้ลูกค้า
- บริหารคาสั่งซื้อภาคราชการของจ.สุราษฎร์ธานี
จ.อุ ต รดิ ต ถ์ จั ด เตรี ย มเอกสารเกี่ ย วกั บ การขาย
ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- รับวัตถุดิบเข้าคลัง ควบคุมการจ่ายวัตถุดิบ เช็คส
ต๊อกประจาเดือน
- จั ด เก็ บ ยา เวชภั ณ ฑ์ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้
- ตรวจรั บ -จั ด เกื บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในระบบ
คอมพิ ว เตอร์ น าวั ต ถุ ดิ บ ส่ งสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ชั่ ง -จ่ า ย
วัตถุดิบ

(0946)(0806)(0692)(0798) 4 อัตรา
ฝ่ายการตลาดและการขาย
(0526)(0566)(0541) 3 อัตรา
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

(0836)(0850)(0857)(0890) 4 อัตรา
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
(0829) 1 อัตรา
โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 1-9/9

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
023 พนักงานการผลิต 1
พนักงานจัดส่ง 1

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
3
ม.3-ม.6

หน้าที่รับผิดชอบ
- บรรจุยาลงแผง ลงกล่อง บรรจุหบี ห่อ
- เตรียมอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร Clean
room
- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์การผลิต บันทึก
ข้อมูลการผลิต
- ตรวจนับยาและเวชภัณฑ์ จ่ายให้ถูกต้องตามใบเบิก
จัดยาและบรรจุรวมทัง้ ชั่งน้าหนักกล่อง บันทึกข้อมูล
การบรรจุในระบบ TMS เบิกและเย็บกล่อง

ปฏิบัติงานสังกัด
(1855) 1 อัตรา
ฝ่ายผลิตยา
(0695)(0707) 2 อัตรา
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 2-1/1
ลูกจ้างประจา

 วุฒิปริญญาตรี
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
024 ลูกจ้างประจา

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
3
ทางด้านวิทยาศาสตร์ (2518) (เพศหญิง)
ทางด้านสังคมศาสตร์ (2114)(2132)

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน ยอดขาย (2518)(2114)(2132) 3 คน
ประจาเดือน/ไตรมาศ/ประจาปี
ฝ่ายการตลาดและการขาย
- เยี่ยมเยียนลูกค้าโรงพยาบาล ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ติดต่อลูกค้าในการเสนอราคา รับใบสั่งซื้อ

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 3-1/2
ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62)

 วุฒิปริญญาตรี
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
025 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- จัดทาชุดเอกสารโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลสาหรับยื่น (2483) 1 คน
ต่อ คกก.พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- จัดทาและดูแลเอกสารควบคุมสาหรับการศึกษาชีวส
มมูล

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
026 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
12 พาณิชยการ
(2032-2036) ชาย
(2480-2482) หญิง

หน้าที่รับผิดชอบ
- ออก sale Order, Allocate, Pick สินค้าสาหรับ
จัดเตรียมส่งให้ลูกค้า
- เบิกเงินรองจ่าย/การยืมเงิน-คืนเงิน
- รับชาระเงิน/คาสั่งซื้อพร้อมจัดสินค้าให้ร้านยา
- รั บ PR ลงทะเบี ย นการสั่ งซื้ อ จั ด หาสเปคและ
AVL วัตถุดิบและอุปกรณ์การบรรจุอื่นๆ
- จั ด ท า ASL บรรจุ ภั ณ ฑ์ เอกสารเสนอราคา
รายงานการประชุม จัดส่งใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

ปฏิบัติงานสังกัด
(2031-2036)(2040)(2042) 8 คน
ฝ่ายการตลาดและการขาย
(2044)(2480-2482) 4 คน
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 3-2/2

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
027 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
ม.6 สายวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป บันทึกการรับ (2197)
ตัวอย่างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูป ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ล้ า งท าความสะอาด ฆ่ า เชื้ อ ขวดและอุ ป กรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
028 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รบั
8
(2030) ชาย

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- ควบคุมการผลิตยาแคปซูลทุกขั้นตอน ตรวจสอบ (2023-2027)(2420)(2294)(2030)
วัตถุดิบ การผสมยา การบรรจุยา ตามหลัก GMP โรงงานผลิตยารังสิต 1 8 คน
- เบิ ก วั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ งานผลิ ต
ปฏิบัติงานตามระบบ GMP

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
029 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
3
(2028-2029) ชาย

หน้าที่รับผิดชอบ
- เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร
- ผสมยา กรอกยาและบรรจุยาฉีด
- ตรวจผงและบรรจุหีบห่อยาฉีด

ปฏิบัติงานสังกัด
(2022) 1 คน
ฝ่ายผลิตยา
(2028-2029) 2 คน
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตาแลคแตม

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 4-1/3
ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี)

 วุฒิปริญญาตรี
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
030 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
2
นิเทศศาสตร์/ศิลปศาสตร์/สื่อสารมวลชน

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

-ออกแบบและจั ดท า ผลิต เนื้อ หาโฆษณา ทาอุ ปกรณ์ (2019)(2231) 2 คน
ส่ ง เสริ ม การขาย แผ่ น พั บ โปสเตอร์ ออกแบบงาน ฝ่ายการตลาดและการขาย
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
031 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
5
พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดเตรียมและพิมพ์รายงานการประชุม
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา
เพื่อจัดทาสรุปรายงาน
- ดูแลจัดหา เบิกอุปกรณ์ คุรภัณฑ์ วัสดุสานักงาน

032

ลูกจ้างชั่วคราว

4

ทางด้านช่าง

- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการผลิตยา
ควบคุมดูแลเครื่องจักร
- ดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

033

ลูกจ้างชั่วคราว

1

ทางด้านวิทยาศาสตร์

- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานสังกัด
(2324) 1 คน
สานักอานวยการ
(2223) 1 คน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(2320)(2321) 2 คน
ฝ่ายประกันคุณภาพ
(2291) 1 คน
โรงงานผลิตยารังสิต 1
(2079)(2080) 2 คน
ฝ่ายผลิตยา
(2227)(2235) 2 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(2121) 1 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 4-2/3

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
034 ลูกจ้างชั่วคราว

035

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/พาณิชยการ
(2360-2363)(2013) (เพศชาย)

21

ทางด้านช่าง
(2009) ช่างไฟฟ้า
(2021) ช่างอิเลคทรอนิค

หน้าที่รับผิดชอบ
- รับ-ส่งเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ
- รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้ า ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการสั่งซื้อ วงเงินซื้อ หนี้ค้ างชาระ บันทึก
คาสั่งซื้อลูกค้า
- ทาการ pick และ pack วัคซีนเพื่อส่งมอบให้กับ
ลูกค้า
- ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
- จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการผลิต
ยา ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ปฏิบัติงานสังกัด
(2322-2323) 2 คน
สานักอานวยการ
(2342)(2020) 2 คน
ฝ่ายการตลาดและการขาย
(2360-2363)(2013) 5 คน
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
(2123) 1 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(2289-2290)(2311)(2327)(2077)
(2078)(2067-2069)(2088-2095)
(2328) 18 คน
ฝ่ายผลิตยา
(2009) 1 คน
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(2015) 1 คน
ฝ่ายประกันคุณภาพ
(2021) 1 คน
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

เอกสารแนบ 4-3/3

เลขที่ นอ02-ก.ค./60
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
036 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
19 ม.6 สายวิทยาศาสตร์
(2107-2114)(2309)(2128)(2106-2017) (เพศชาย)

หน้าที่รับผิดชอบ
- สุ่ มตัวอย่าง จัดเตรี ยมอุป กรณ์ ล้างท าความ
สะอาด ทารายงานผลการสุ่มตัวอย่าง
- เป็ น ผู้ ช่ ว ยเภสั ชกร นั ก วิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เตรียมสารละลาย วัสดุอุปกรณ์ เบิกสารเคมีและ
อุปกรณ์

ปฏิบัติงานสังกัด
(2319)(2106)(2382)(2107-2114)
(2309)(2128)(2015-2017) 16 คน
ฝ่ายประกันคุณภาพ
(2125)(2018) 2 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(2128) 1 คน
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
037 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
41 ม.3-ม.6
เพศหญิง
(2335-2340)(2061-2062)(2181-2184)(2385-2386)
(2103-2105)
เพศชาย
(2098-2100)(2038)(2310)(2343)(2344-2351)(2195)
(2356-2359)(2364-2365)(2383)(2188)

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- เตรียมวัตถุดิบ เตรียมถังใส่ยา ชั่งน้าหนัก บรรจุ
ยา คัดเลือกยา ติดฉลาก บรรจุยาลงกล่อง เบิกของ
และขนส่งอุปกรณ์ตา่ งๆ
- ชั่ง-จ่าย วัตถุดิบ รับยาสาเร็จรูปเข้าจัดเก็บ
- ผลิตยา คัดแยกยาเสีย บันทึกเอกสาร
- จัดสินค้าตามใบเบิก ตรวจนับ ขนย้ายเข้าจัดเก็บ
- เบิกวัตถุดิบ/อุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์ สาหรับการผลิต
- ตัดกระดาษให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ สาหรับใช้
ผลิตสิ่งพิมพ์
- ขับรถตู้ รถหกล้อ
- จัดเก็บ ทาความสะอาดชุดปฏิบตั ิงานภายใน ทา
ความสะอาดบริเวณผลิตยา

(2335-2340) (2181-2184) (2061)
(2385-2386)(2062) (2103-2105)
ฝ่ายผลิตยา 17 คน
(2380-2381)(2384) (2038)(2310)
(2343) (2344-2351)(2195)
(2356-2359)(2364-2365) 21 คน
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
(2292) 1 คน
โรงงานผลิตยารังสิต 1
(2383) 1 คน
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(2188) 1 คน สาขาภาคเหนือ

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 5-1/3
ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี)

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
038 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
1
พาณิชยการ

039

ลูกจ้างชั่วคราว

2

บริหารธุรกิจ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

040

ลูกจ้างชั่วคราว

2

วิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ธุรการในระบบอิเลคทรอนิกส์ รับ-ส่ง เอกสาร
ข้อมูล ข่าว ภาพข่าว ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ระบบออนไลน์
- จัดพิมพ์และบันทึกเอกสาร ติดต่อประสานงาน
จัดนิทรรศการ ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์
- ตรวจหาปริมาณและแยกชนิดการปนเปื้อนของ
เชื้ อ ในวั ต ถุ ดิ บ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเภสั ช กรในการตรวจ
วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์

ปฏิบัติงานสังกัด
(2224) 1 คน
สานักอานวยการ
(2225-2226) 2 คน
สานักอานวยการ
(2237-2238) 2 คน
ฝ่ายประกันคุณภาพ

เอกสารแนบ 5-2/3

เลขที่ นอ02-ก.ค./60
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
041 ลูกจ้างชั่วคราว

042

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
ที่รับ
5
ช่าง

6

คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร

พาณิชยการ
(2240)(2198) เพศชาย

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต ควบคุม ดูแลรักษา (2205)(2275) 2 คน
เครื่องจักรต่างๆ ทาความสะอาด
ฝ่ายผลิตยา
(2210)(2211)(2212) 3 คน
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ
- ตอบคาถามและให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการ (2003) 1 คน
รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตามคาสั่งซื้อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ประจ าร้ า นยา เพื่ อ แนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยาและ (2233)(2240)(2198) 3 คน
เวชภัณฑ์ จัดยาตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
ฝ่ายการตลาดและการขาย
- ลงทะเบียนการสั่งซื้อจัดหา Spec วัตถุดิบอุปกรณ์ (2199)(2222) 2 คน
- เบิ ก ยา ดู แลค าสั่งซื้ อ ของลู กค้ า รับ -ส่ งหนั งสื อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
คาสั่งซื้อของลูกค้า

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
043 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
3
ม.6 สายวิทยาศาสตร์
(2008) เพศชาย

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานสังกัด

- เตรี ย มความพร้ อ มของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เก็ บ (2008) 1 คน
ตั ว อย่ า งยาส าเร็ จ รู ป วั ต ถุ ดิ บ ท าความสะอาด โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ
เครื่องแก้วและอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารควบคุม (2196)(2208) 2 คน
ฝ่ายประกันคุณภาพ

เลขที่ นอ02-ก.ค./60

เอกสารแนบ 5-3/3

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รหัส
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
044 ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
ที่รับ
9
ม.3-ม.6

หน้าที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาและบรรจุหีบห่อยา
แคปซูล
- คัดแยกยาเสีย บันทึกเอกสารควบคุม

ปฏิบัติงานสังกัด
(2214-2220) เพศหญิง 7 คน
(2221)(2229) 2 คน
รวม 9 คน
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

