(สำเนำคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
---------------------------------------ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำทำงำนสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ
โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงำนจำนวน 41 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจำ จำนวน
143 คน ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้
1. พนักงาน จานวน 41 อัตรา
- สำมำรถจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปวส.
ปวช.
รวม

จานวน/อัตรา
1
10
13
17
41

2. ลูกจ้างประจา จานวน 143 คน
- สำมำรถจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญำโท/เอก
ปริญญำตรี
ปวส.
ปวช.
ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์)
ม.3/ม.6
รวม

จานวน/คน
2
3
16
30
20
72
143

3. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา

- ปริญญำเอก
- ปริญญำโท ต่อจำกป.ตรี หลักสูตร 6 ปี
- ปริญญำโท ต่อจำกป.ตรี หลักสูตร 5 ปี

อัตราเงินเดือนและตาแหน่งแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน (บาท)
ระดับ

37,500
25,540
24,000

5
5
5
/ปริญญำโท.....

-2วุฒิการศึกษา

- ปริญญำโท ต่อจำกป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
- ปริญญำตรี
- ปวส.
- ปวช.
- ม.6 (สำยวิทยำศำสตร์)
- ม.3/ม.6

อัตราเงินเดือนและตาแหน่งแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน (บาท)
ระดับ

21,250
16,830
13,410
11,350
10,740
10,150

5
4
3
2
1
1

4. คุณสมบัติผู้สมัคร
4.1 วุฒิปริญญำตรี-เอก
อำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.2 วุฒิ ม.3 - วุฒิปวส.
อำยุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.3 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็น คนไร้ ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรำย หรือโรคเท้ำช้ำงในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็ น ผู้ อยู่ ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกพักงำนจำกรัฐ วิส ำหกิจ องค์กำรสำธำรณะ
เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษทำงวินั ย ให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจำกรำชกำร รัฐ วิส ำหกิ จ
องค์กำรสำธำรณะ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือควำมผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.4 ตำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยำ, โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม, โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ต้องสำมำรถปฏิบัติงำนช่วงกลำงคืนได้
4.5 ตำแหน่งในสังกัดโรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ , กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ ปฏิบัติงำนที่องค์กำร
เภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรี
4.6 ตำแหน่งในสังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1, กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1, ฝ่ำยเภสัช
เคมีภัณฑ์ ปฏิบัติงำนที่องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
4.7 พ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชำย)
4.8 ผู้ ส มัครจะต้องมี คุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบั ติของผู้ มีสิ ทธิส อบ โดยคุณวุฒิ ก ำรศึกษำ
ดังกล่ำว จะต้องเป็นวุฒิกำรศึกษำที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้
คุณวุฒิที่เทียบเท่ำ ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐำนจำกสถำบันที่จบ
กำรศึกษำรับรองว่ำเป็นวุฒิกำรศึกษำที่เทียบเท่ำกับวุฒิตำมประกำศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันที่สมัคร ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึก ษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใด
จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์
/5. เงื่อนไข....

-35. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น หำกไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือ
ระบุเกินกว่ำ 1 ตำแหน่ง จะถือว่ำขำดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยน
แปลงแก้ไขไม่ได้
5.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมตำแหน่งที่องค์กำรเภสัชกรรมประกำศ
5.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ มีสิทธิสมัคร
ตรงตำมประกำศรับสมัครและคัดกรองรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรในกำรสมัครงำนทุกประเภทที่องค์กำรเภสัชกรรมตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เป็นเอกสำรปลอมหรือเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ องค์กำรเภสัชกรรมจะ
ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินกำรยกเลิกกำรจ้ำงเพื่อให้พ้นจำกสถำนะกำรเป็นพนักงำน/
ลูกจ้ำงองค์กำรเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใดๆ จำกองค์กำรเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น
6. วิธีการรับสมัคร
6.1 องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 สิงหำคม พ.ศ.2562 (ตลอด 24
ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทำงเวบไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสำมำรถดูรำย ละเอียด
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เวบไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "ประกำศรับสมัครงำน"
6.2 ให้ผู้สมัครอ่ำนประกำศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนกับองค์กำรเภสัชกรรม
โดยละเอี ย ดก่ อ นที่ จ ะด ำเนิ น กำรกรอกใบสมั ค รพร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ำมขั้ น ตอน และตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง
ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หำกยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญำตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขำด
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม)
6.3 เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ระบบจะออกเลขที่กำรชำระ
เงินและแบบฟอร์มกำรชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
6.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ ในกระดำษ
ขนำด A4 หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
กรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสำมำรถ
เช้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
6.5 ผู้สมัครต้องชำระค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 270 บำท (อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดำเนินกำร
ดังนี้ นำแบบฟอร์มชำระเงินตำมข้อ 6.4 ไปชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ในวันและ
เวลำทำกำรของธนำคำร ระหว่ำงวันที่ 8 - 27 สิงหำคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรสอบ
จำนวน 270 บำท ประกอบด้วย
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จำนวน 240 บำท
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำร จำนวน 20 บำท
(3) ค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 บำท
6.6 เมื่อชำระเงินแล้วให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้เป็นหลักฐำน
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบตำมข้อ 6.5 แล้ว องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบครบถ้วนแล้ว
/7. กำรประกำศ.....

-47. การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน
องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ.2562 เวลำ
15.00 น. ทำงเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th และบริเวณชั้น 1 อำคำรอำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม
สำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกกำหนดกำรสอบข้อเขียนวันเสำร์ที่ 7 กันยำยน พ.ศ.2562
ณ มหำวิทยำลัยรังสิต
8. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
8.1 หลักฐำนกำรชำระเงิน
8.2 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีรูปถ่ำยของเจ้ำของบัตร
หำกไม่นำหลักฐำนมำแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
9. การสอบคัดเลือก
9.1 สอบข้อเขียน
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และวิชำภำษำอังกฤษ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง
 วิชำเฉพำะตำแหน่ง 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 เนื่ อ งจำกองค์ ก ำรเภสั ช กรรมเป็ น สถำนที่ ผ ลิ ต ยำตำมมำตรฐำน GMP และตำมประกำศ
องค์ กำรเภสั ช กรรม ก ำหนดให้ โ รงงำนผลิ ต ยำเป็น เขตปลอดบุห รี่ ดัง นั้ น องค์ก ำรเภสั ช กรรม จึง สงวนสิ ท ธิ
ไม่พิจำรณำผู้ที่สูบบุหรี่ หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีพฤติ กรรมเกี่ยวข้องกับกำรสูบบุหรี่
องค์กำรเภสัชกรรมจะพิจำรณำเลิกจ้ำงทันที
10.4 ถ้ำ องค์ ก ำรเภสั ช กรรม หรือ หน่ ว ยงำนใดๆ จะต้ อ งย้ำ ยไปปฏิบั ติ ง ำนสถำนที่ อื่ น ผู้ ไ ด้ รั บ
กำรคัดเลื อ กและจ้ ำงเป็ น พนั ก งำนหรื อลู ก จ้ำ ง จะต้ องตกลงยิน ยอมทำตำมสั ญ ญำผู กพัน ที่จ ะย้ำ ยไปทำงำน
ในสถำนที่ใหม่ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก
10.5 บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนด
ไว้ในพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ประกำศ ณ วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ.2562
ลงชื่อ (นำยพิศำล อัสนี)
(นำยพิศำล อัสนี)
รองผู้อำนวยกำร ทำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

-5-

พนักงาน
 วุฒิปริญญาโท

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
1. ตำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 5 (1376) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกผลิตวัคซีนไอกรนและอหิวำต์
กองผลิตวัคซีนจำกแบคทีเรีย ฝ่ำยชีววัตถุ
สำขำ จุลชีววิทยำ, ชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภำพ,
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ควบคุมดูแลกำรผลิ ตวัคซีนไอกรน ตั้งแต่ขั้นตอนกำร
เพำะเลี้ ยงเชื้ อจนถึ งกำรท ำให้ เชื้ อเข้ มข้ น พั ฒ นำวิ จั ย
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้อง ลดกำรสูญเสีย เพิ่ม
ผลผลิตและปรับปรุงให้ทันสมัย บันทึก จัดทำเอกสำรกำร
ผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิปริญญาตรี

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
2. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภำยใน 4 (1582) 1 อัตรำ
สังกัด กลุ่มตรวจสอบภำรกิจบริหำร ภำรกิจกำรเงิน
และงำนเฉพำะกิจ สำนักตรวจสอบภำยใน
สำขำ วิศวกรรมศำสตร์,วท.บ.สำขำคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสำรสนเทศ,เภสัชศำสตร์
3. ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1974)
สังกัด แผนกสำรสนเทศกำรบริหำร
กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักอำนวยกำร
สำขำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ (มีหน่วยกิตด้ำนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 45 หน่วยกิต)
4. ตำแหน่ง บุคลำกร 4 (0101) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
สำขำ ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ (ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่กำหนด)*
5. ตำแหน่ง บุคลำกร 4 (0429) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
สำขำ กำรบัญชี (ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมทีก่ ำหนด)*
6. ตำแหน่ง บุคลำกร 4 (0137) 1 อัตรำ
สังกัด กลุ่มงำนแรงงำนสัมพันธ์ กองแรงงำนสัมพันธ์
และวินัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
สำขำ ทำงด้ำนนิติศำสตร์/รัฐศำสตร์/รัฐประศำสนศำสตร์
(ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่กำหนด)*

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนตรวจสอบด้ำนอำนวยกำร กำรปฏิบัติงำน
ตำมข้อกำหนด ระบบสำรสนเทศ บัญชีและกำรเงินจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี สอบทำน
และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุม
ภำยในและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับผิดชอบระบบงำน Module SAP (DMS,PM) และ
งำนด้ำนมำตรฐำน IT, ด้ำน Security และ PIC/S จัด
ทำ,ตรวจสอบ,ทบทวนเอกสำรด้ำนมำตรฐำน IT ดูแล
และให้คำปรึกษำระบบงำนคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำน Time Management ในระบบ SAP
ได้ แ ก่ บั น ทึ ก ปรั บ เปลี่ ย นตำรำงเวลำท ำงำนเป็ น กะ
ตรวจสอบเวลำปฏิบัติงำน สรุปสถิติกำรลำประจำเดือน
เสนออนุมัติตัดค่ำจ้ำง ให้คำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจสอบและวิเครำะห์ กำรดำเนินงำนบริษัทหลัก ทรัพย์จัดกำรกองทุน จัดเตรียมและทำรำยงำนกำรประชุม
กรรมกำรกองทุนประจำเดือน ดำเนินกำรคัดเลือกและ
แต่งตั้งบริษัทจัดกำรกองทุน/ผู้รับฝำกทรัพย์สิน/ผู้สอบ
บัญชี และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนเป็นผู้ ช่ว ย “รับผิ ดชอบกลุ่ มงำนแรงงำน
สั มพันธ์ ” ในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่ม อบหมำย
เพื่ อ ให้ บ รรจุ ผ ลส ำเร็ จได้ อย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล บริห ำร
จัดกำรโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้บรรจุผล และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

*หมำยเหตุ ตำแหน่งที่ 4-6 ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513

/7. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
7. ตำแหน่ง นักบัญชี 4 (0423) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกบัญชีต้นทุนผลิตชีววัตถุและกองกำรพิมพ์
กองบัญชีต้นทุน
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
สำขำ กำรบัญชี
8. ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 4 (2699) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนวำงแผนกำรผลิต
กองกำรคลังสำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ บริหำรธุรกิจ/วิทยำกำรคอมฯ/ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร/สำรสนเทศศำสตร์
9. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (0174) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม
กองวิศวกรรม
ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม
สำขำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มีใบประกอบวิชำชีพ กว.)
10. ตำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2706) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
11. ตำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1367) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 1
กองประกันคุณภำพชีววัตถุ
กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ
สำขำ วท.บ. สำขำเทคนิคกำรสัตวแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รวบรวมข้อมูลกำรผลิตที่ใช้คำนวณรำคำทุนผลิตภัณฑ์
เพื่อวิเครำะห์และใช้จัดทำต้นทุนมำตรฐำน จัดทำรำยงำน
วิเครำะห์และคำนวณผลกระทบเมื่อรับของเข้ำคลังวัตถุดิบ คำนวณรำคำทุนของสินค้ำที่เสียหำยหรือขอตัดบัญชี
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนออก Process Order, Work Order
จัดท ำรำยงำนข้ อมู ล ประกอบกำรผลิ ตในแต่ล ะเดือ น
ควบคุมข้อมูลหลักของสินค้ำ (Material Master Data)
ในระบบ SAP และ MES และปฏิ บัติ ง ำนอื่ นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- ปฏิ บัติ งำนด้ ำนกำรออกแบบ เขี ยนแบบ งำนระบบ
ไฟฟ้ำกำลังและสื่อสำร สำมำรถควบคุมกำกับ งำนติดตั้ง
งำนก่อสร้ำง สำมำรถประมำณรำคำงำนระบบไฟฟ้ำและ
งำนก่ อ สร้ ำ งได้ และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
- สนับสนุนและตรวจติดตำมกำรจัดกำรคลังวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงกำรชั่งจ่ำยวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ก่อนทำกำรส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิต รวมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจวิเครำะห์คุณภำพของชีววัตถุ โดยใช้สัตว์ทดลอง
ตรวจวิเครำะห์ควำมแรงของ Diphtheria Toxoid เก็บ
รั กษำเชื้ อและสำรมำตรฐำนให้ เพี ยงพอพร้ อมใช้ งำน
ควบคุมดูแลและตรวจติดตำมควำมคงสภำพของชีววัตถุ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒป
ิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
12. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (0131) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสอบเทียบ 1
กองสอบเทียบและทดสอบ
สำนักอำนวยกำร
สำขำ เครื่องกล/ไฟฟ้ำ/ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สอบเทียบเครื่องมือประเภทต่ำงๆ จัดทำเอกสำรวิธีกำร
สอบเทียบ วิธีกำรใช้และวิธีคำนวณค่ำควำมไม่แน่นอน
ของกำรวัด จัดทำและติดตำมแผนกำรสอบเทียบ/กำร
บำรุงรักษำ ประเมินผลกำรสอบเทียบเครื่องมือจำกหน่วย
งำนภำยนอกและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/13. ตำแหน่ง.....

-7 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(ต่อ)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
13. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1516) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสอบเทียบ 2
กองสอบเทียบและทดสอบ
สำนักอำนวยกำร
สำขำ ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์/ช่ำงยนต์/วิทยำศำสตร์
14. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1037) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกบริหำรและแผนงำน
กองสอบเทียบและทดสอบ
สำนักอำนวยกำร
สำขำ ไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/ช่ำงยนต์
15. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2649) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนอำคำรและระบบน้ำ
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์
16. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต
กองกำรวิศวกรรม
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/อิเลคทรอนิกส์/แมคคำทรอนิกส์
17. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0159) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน
กองบำรุงรักษำเครื่องจักรกล
ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงแมคคำทรอนิกส์
18. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1869) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
19. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2377) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2
กองมำตรฐำนวัตถุดิบ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สอบเทียบเครื่องชั่งพิกัด 1mg – 5kg พร้อมจัดทำใบ
รำยงำนผลกำรสอบเทียบ จัดทำเอกสำรในระบบ ISO/IEC
17025 บำรุงรักษำเครื่องมือ จัดทำประวัติเครื่องมือ ตุ้ม
น้ำหนักมำตรฐำน ประเมินผลกำรสอบเทียบเครื่องมือ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ บันทึก
ข้อมูลในระบบ LIMS ของห้องปฏิบัติกำร จัดเก็บบันทึก
เกี่ยวกับเครื่องมือและบันทึกเกี่ยวกับเรื่องกำรขออนุมัติ
ขอซื้อ/ขอจ้ำง ออกเรื่องซ่อมเครื่องมือต่ำงๆ และปฏิบัติ
งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ควบคุมระบบผลิ ตน้ำบริสุ ทธิ์ ระบบผลิตน้ำร้อนและ
ระบบสุขำภิบำล ตรวจสอบระบบ บันทึกและเฝ้ำระวัง
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบน้ำร้อนและระบบสุขำภิบำล
ซ่อมและบำรุงรักษำระบบผลิตน้ำและเครื่องมือวิทยำศำสตร์และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติกำรตรวจสภำพมำตรฐำนและซ่อม/บำรุงรักษำ
ควบคุม ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับรอง ศึกษำพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม ซ่อม/บำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ อิเลคทรอนิกส์ จดบันทึกกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ซ่อมบำรุงระบบปรับอำกำศ ระบบห้องเย็น ระบบลิฟต์
และระบบสนั บ สนุ น กำรผลิ ต และส ำนั ก งำน จั ด ท ำ
เอกสำรและรำยงำนกำรซ่อมบำรุง จัดทำ TOR ทำเรื่อง
จัดซื้อ/จัดจ้ำง จัดทำเอกสำร GMP ปรับปรุงแก้ไขงำน
ระบบ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจคุณภำพยำกึ่งสำเร็จรูปทำงกำยภำพ ตรวจสอบ
รำยกำรยำส่งตรวจและรับตัวอย่ำงยำจำกฝ่ำยผลิตยำ
รำยงำนผลกำรตรวจและทดสอบในแบบบันทึกและใน
ระบบคอมพิวเตอร์ จัดเก็บ Reference Sample และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบด้วยวิธีทำงเคมี และ
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ ตรวจวิเครำะห์หำปริมำณสำร
ตรวจวั ด ควำมหนื ด ของวั ต ถุ ดิ บ ตรวจวิ เ ครำะห์ แ ละ
ตรวจสอบสำรปนเปื้อนในวัตถุดิบและปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/20. ตำแหน่ง.....

-8 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(ต่อ)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
20. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2717-2718)
สังกัด แผนกงำนมำตรฐำนระบบผลิต (2 อัตรำ)
กองมำตรฐำนกำรผลิต
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล
21. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2715-2716)
สังกัด แผนกงำนมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต (2 อัตรำ)
กองมำตรฐำนกำรผลิต
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
22. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2714) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของแบบ (Drawing) เช่ น
แบบไฟฟ้ำ แบบเครื่องกลของระบบสนับสนุนกำรผลิต
รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบกำรด ำเนิ น งำนตำมระบบ
คุ ณ ภำพ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มำตรฐำน GMP และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เป็ น ผู้ ช่ ว ยเภสั ช กรหรื อ นั ก วิ ท ยำศำสตร์ ใ นกำรสุ่ ม
ตัวอย่ำงสำหรับงำนตรวจสอบควำมถูกต้อง ติดตำมกำร
ตรวจวิเครำะห์ในระหว่ำงกำรผลิตยำ รวบรวมและสรุป
ข้อมูลงำนตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรศึกษำควำมคง
ตัวของยำและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เป็นผู้ช่วยเภสัชกรหรือนักวิทยำศำสตร์ในกำรตรวจ
ติดตำมกำรจัดกำรคลั งรวมถึงกำรชั่งจ่ำยวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ ทบทวนเอกสำรบันทึกกำรชั่งจ่ำยวัตถุ ดิบ/
บรรจุภัณฑ์ ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำ Trend Analysis
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
23. ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1658) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกบริหำรและแผนงำน
กองสอบเทียบและทดสอบ
สำนักอำนวยกำร
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
24. ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0431) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกเงินเดือน
กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
สำขำ กำรบัญชี
25. ตำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2695-2698)
สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale (4 อัตรำ)
กองกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงยนต์/อิเล็กทรอนิกส์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ติดต่อบริษัทภำยนอกเพื่อขอใบเสนอรำคำและนำข้อมูล
ประกอบเรื่องขอซื้อ/ขอจ้ำง ตรวจสอบและจัดทำ Stock
ของสำรเคมีและอุปกรณ์ งำนตรวจรับสินค้ำและส่งใบ
รำยงำนผลกำรสอบเทียบ งำนรับ-ส่งเครื่องมือที่ส่งสอบ
เทียบภำยนอกและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดทำ/ตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลกำรจ่ำยเงินเดือน
ค่ ำ จ้ ำ ง ค่ ำ ตอบแทน จั ด ท ำรำยละเอี ย ดฎี ก ำตั้ ง เบิ ก
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส รับผิดชอบงำน
ระบบหักภำษี ณ ที่จ่ำย ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ควบคุม ปรับแต่ง และซ่อมบำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรผลิต ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตยำและบรรจุ
หีบห่อและบันทึกข้อมูลในระบบ MES ตรวจสอบควำม
ถูก ต้อ งสมบู รณ์ ข องผลิ ต ภั ณฑ์ ด้ ำนคุ ณภำพทำงภำพ
และปริมำณและปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

/26. ตำแหน่ง.....

-9 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ต่อ)

ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
26. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองบรรจุภัณฑ์
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล/ช่ำงยนต์/อิเล็กทรอนิกส์)
27. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0870) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองยำสำเร็จรูป
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
28. ตำแหน่ง ช่ำงพิมพ์ 2 (0311) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกงำนพิมพ์
กองกำรพิมพ์
ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม
สำขำ กำรพิมพ์
29. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) 1 อัตรำ
สังกัด ผ.บริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
30. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0745) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ พำณิชยกำร
31. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ พำณิชยกำร
32. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0783) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ พำณิชยกำร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ควบคุม และตรวจสอบควำมถูกต้ องในกำรชั่ง -จ่ำ ย
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ GMP ดูแลและบำรุง
รักษำ Dispensing Booth และอุปกรณ์ต่ำงๆ ควบคุม
และตรวจสอบกระบวนกำรพิมพ์ Lot no.,วันผลิต,วัน
หมดอำยุและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดเก็บยำสำเร็จรูปและพัสดุตำมชนิดและควำมเหมำะ
สม จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยยำ
สำเร็จรูป ตรวจนับยำสำเร็จรูป ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
(SAP, MES, MFG/Pro) เพื่อรับและส่งยำสำเร็จรูปและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติ งำนด้ำ นรับผิ ด ชอบในกำรพิม พ์ เครื่ องพิม พ์
ออฟเซต เครื่องพิมพ์เลตเตอร์ และทำหน้ำที่ในกำรบำรุง
รัก ษำเครื่ อ งจั กรในหน่ว ยงำนให้ ส ำมำรถปฏิบั ติ ง ำน
อย่ำงเรียบร้อยพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรขำย ทำรำยงำนสถำนะ
กำรขำย เป็นพนักงำนขำยมีหน้ำที่ดูแลลูกค้ำภำคเอกชน
รพ.เอกชน, คลินิก, ร้ำนขำยยำในจังหวัดทำงภำคกลำง
ติดตำมกำรสั่งซื้อ เก็บเงินและทวงหนี้ลูกค้ำ และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำโดยกำรคีย์เข้ำคอมพิวเตอร์และ
จัดสินค้ำตำมคำสั่งซื้อของลูกค้ำ จัดเรียงสินค้ำให้พร้อม
จำหน่ำย ขนสินค้ำและจัดเรียงสินค้ำเข้ำเก็บสต๊อคให้
เรีย บร้ อย ตรวจนับ สิ นค้ ำคงเหลื อ จริ งเทียบกับ บัญ ชี
คงเหลือ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ประจำเคำน์เตอร์ขำยยำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รับคำ
สั่ งซื้อ จำกลู กค้ำ หน้ำร้ ำน และทำงโทรสำร โทรศัพ ท์
จัดสินค้ำตำมคำสั่งซื้อ ตรวจสอบวันหมดอำยุของสินค้ำ
ตรวจนับ สิ นค้ ำคงเหลื อ จริง เที ยบกั บบั ญชี สิ นค้ ำและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์เพื่อ
จำหน่ำย ออกใบเสร็จให้ลูกค้ำ พิมพ์รำยงำนกำรขำย
ประจำวั น ตรวจสอบยอดเงิ นที่ไ ด้รั บ จั ดทำใบเสนอ
รำคำ บันทึกรำยกำรสินค้ำและกำรขอซื้อยำเข้ำระบบ
CWและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/33. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด/สาขาวิชา
33. ตำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734)(0808) 2 อัตรำ
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 4
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
34. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0854) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสำรองวัตถุดิบ 3
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
สำขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) 1 อัตรำ
สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
สำขำ กำรบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงิน
และทำใบเสนอรำคำยำให้กับลูกค้ำ จัดเก็บและเรียงยำ
ให้พร้อมสำหรับกำรขำย ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำ
และเวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจรับและจ่ำยวัตถุดิบ จัดกำรเอกสำร WI ต่ำงๆ รับ
และจ่ำยวัตถุดิบทั้งหมดทั้ง ภำยในและภำยนอก อภ.
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (SAP) และกำรใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในคลังต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- บันทึกข้อมูลสินค้ำที่รับเข้ำคลังในระบบ ERP พร้อมทั้ง
ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำรบันทึก ควบคุมตรวจสอบ
บัญชีสินค้ำ ยืนยันตัดบัญชีสินค้ำตำมorderลูกค้ำ/หน่วย
งำนที่ขอเบิก ติดต่อประสำนงำนในเรื่องควำมถูกต้องของ
บัญชีสินค้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ลูกจ้างประจา
 วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ตาแหน่ง/สังกัด
36. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (50593-94) 2 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย
กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ เภสัชศำสตร์/วิทยำศำสตร์/บริหำรธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรมตำมนโยบำย กำกับดูแลและควบคุม
กำรดำเนินงำนของกองทุน วิเครำะห์และประเมินศักยภำพโครงกำรวิจัยพัฒนำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

 วุฒิปริญญาตรี

ตาแหน่ง/สังกัด
37. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42121) 1 คน
สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล
กองกำรขำยภำครัฐ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/สังคมศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- เยี่ยมเยียนลูกค้ำ รพ.ในเขต กทม. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข่ำวสำรองค์กำรเภสัชกรรมแก่ลูกค้ำ ติดต่อลูกค้ำในกำร
เสนอรำคำ รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้ำร่วมประกวดรำคำใน
เขตที่ได้รับมอบหมำย สำรวจภำวะตลำดและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/38. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
38. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (40595) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย
กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทำงด้ำนสังคมศำสตร์
39. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (40591) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ วิทยำศำสตร์เคมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรเอกสำรสำคัญสำหรับกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม รับผิดชอบดูแล
สื่อ Social Media จัดประชุม อบรม สัมมนำที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อมูลของโครงกำรวิจัยในฐำนข้อมูลและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์และดำเนินกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์วัตถุดิบทำงเภสัช
กรรมและผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
ต่ำงๆ จัดเก็บและรวบรวมเอกสำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตาแหน่ง/สังกัด
40. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30479) 1 คน
สังกัด แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์
สำนักอำนวยกำร
สำขำ บริหำรธุรกิจ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก
41. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30480) 1 คน
สังกัด กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร
สำขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ
42. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30526) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ
กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร
43. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30567) 1 คน
สังกัด กองพัฒนำระบบคุณภำพ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนพำณิชยกำร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจั ดพิมพ์และบัน ทึกเอกสำรต่ำงๆ
ติดต่อประสำนงำนทั้งหน่ว ยงำนภำยในและภำยนอก
จัดนิทรรศกำร ดำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ
อุ ป กรณ์ แ ละปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ-ส่งเอกสำร ติดต่อประสำนงำน
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ช่วยดูแลระบบ SAP แก่ผู้ใช้งำนใน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ให้บริกำรข้อมูล ตอบคำถำมและรับคำร้องเรียนลูกค้ำ
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้ บันทึกและรวบรวมข้อมูล
ติดต่อกับลูกค้ำ ดำเนินกำรตำมแผน CRM รับคำสั่งซื้อ
และติดตำมใบสั่งซื้อ ประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรรั บ -ส่ ง หนั งสื อ งำนด้ำ นธุ ร กำร
ต่ำงๆ จัดเก็บและเรียบเรียงเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำร
ทำงำน รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
ยำ เพื่อจัด ทำสรุปรำยงำน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบ- หมำย

/44. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
44. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32472) 1 คน
สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ เคมี/ชีววิทยำ/อุตสำหกรรมเคมี หรือสำขำอื่น
ที่มีวิชำพื้นฐำนทำงเคมีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
45. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30568) 1 คน
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1
กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
46. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30569) 1 คน
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2
กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
47. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32240) 1 คน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
48. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30570-71) 2 คน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
49. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30572) 1 คน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2
กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
50. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30025) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 2
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจคุณภำพทำงกำยภำพ เช่น หำ
ควำมหนืด ควำมหนำแน่นและควำมถ่วงจำเพำะ หำควำม
เป็นกรด-ด่ำงในกลุ่มยำลดกรด ยำน้ำ ยำครีม น้ำปรุงยำ
หำปริมำณตัว ยำส ำคัญของยำในกลุ่ มยำน้ำ น้ำปรุงยำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบควำมแรง (Potency Test)
ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ยำปฏิชีวนะ เป็นผู้ช่วยเภสัช
กรในกำรตรวจสอบควำมปรำศจำกเชื้ อ ของวั ต ถุ ดิ บ
ผลิตภัณฑ์ยำ และเวชภัณฑ์ประเภทปรำศจำกเชื้อ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจหำปริมำณและแยกชนิดกำร
ปนเปื้อนของเชื้อในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ประเภทยำครีม
ผลิตภัณฑ์ Mixture Carminative เป็นผู้ช่วยเภสัชกรใน
กำรตรวจวิ เ ครำะห์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิตทุ กขั้นตอน ตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพยำในระหว่ำงกำรผลิตยำและวิเครำะห์
ข้อมูล ทำ Trend Analysis ทบทวนเอกสำรบันทึกกำร
ผลิ ต ติ ดตำมควำมเบี่ยงเบนที่ เกิดขึ้ นระหว่ ำงกำรผลิ ต
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิ ตทุกขั้นตอนตำม
ข้อกำหนด GMP PIC/s ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำง
กระบวนกำรผลิ ต ติ ด ตำมควำมเบี่ ย งเบนที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิ ต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- ติดตำมและอนุมัติกระบวนกำรผลิ ตทุกขั้นตอนตำม
ข้อกำหนด GMP PIC/s ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำง
กระบวนกำรผลิ ต ติ ด ตำมควำมเบี่ ย งเบนที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิ ต และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- งำนตรวจสอบควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบ จัดเตรียม
เครื่องแก้วและสำรเคมีสำหรับงำนวิเครำะห์ รวบรวมผล
ทดสอบและรำยงำนผลในโปรแกรม LIMS ดูแลเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และจัดเตรียมเอกสำรคู่มือและบันทึกกำรใช้
งำนและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/51. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
51. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30588)(32164) 2 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
52. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (30590) 1 คน
สังกัด แผนกงำนชีววิเครำะห์
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
53. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32017) 1 คน
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำขำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์ทำงกำยภำพและทำงเคมีของ
ตัวอย่ำงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยำสำเร็จรูป งำนวิเครำะห์
ที่ต้องใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์
ตัวอย่ำงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยำสำเร็จรูปและปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเป็นผู้ช่วยดูแลระบบกำรทำงำนใน
ห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ น้ำในระบบ
กำรผลิต ตรวจสอบรำยงำนควำมถูกต้องของกำรรำยงำน
ผลกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบ
หมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนดูแลรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบัติกำร ช่วยนักวิจัยในกำรวิจัยและพัฒนำสูตรตำรับ
ยำน้ำ ยำเม็ด ยำผง ยำปรำศจำกเชื้อ ยำครีมและโลชั่น
ช่ว ยนักวิจัยในกำรผลิ ตยำแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์
อื่นๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ

ตาแหน่ง/สังกัด
54. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20481) 1 คน
สังกัด แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ
กองพัฒนำบุคลำกร
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
55. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20524-25) 2 คน
สังกัด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
56. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20527) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์
กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
57. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20528) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ
กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร รับ -ส่งเอกสำร ออกแบบสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกำรจั ด ฝึ ก อบรม เตรี ย มเอกสำร
ประกอบกำรจัดฝึกอบรม และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- จัดบูธแสดงสินค้ำ ออกบูธ จำหน่ำยสินค้ำ ดูแลติดตั้ง
และจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับงำนขำย จัดแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ เบิกสินค้ำและ ส่งสินค้ำไปยัง Shop Curmin
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตอบคำถำมและให้ข้อมูลด้ำนผลิ ตภัณฑ์และบริกำร
ต่ำงๆ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดตำมคำสั่งซื้อ
กำรเบิกยำในโครงกำร VMI จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้ำและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับหมำย
- ให้ข้อมูลและตอบคำถำมลูกค้ำทำงโทรศัพท์ รับเรื่อง
ร้องเรียนและติดตำมผลกำรร้องเรียน รับข้อมูลคำสั่งซื้อ
ทำงโทรศั พท์แ ละส่ งต่อ ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เกี่ย วข้อ งและ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/58. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
58 ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20541) 1 คน
สังกัด แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล
กองกำรขำยภำครัฐ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
59. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20540) 1 คน
สังกัด แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
60. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20529)(20530-35) 7 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 1
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
61. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20536) 1 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 2
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
62. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20537-38) 2 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 3
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
63. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20539)(22202) 2 คน
สังกัด แผนกร้ำนค้ำ 5
กองกำรขำยภำคเอกชน
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
64. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (22015) 1 คน
สังกัด ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
65. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (22004) 1 คน
สังกัด แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
66. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20542) 1 คน
สังกัด แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2
กองบริหำรกำรสั่งซื้อ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนจัดทำและรวบรวมใบเสนอรำคำต่ำงๆ
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
รวมไปถึงลูกค้ำองค์กำรเภสัชกรรมและปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำภำคเอกชน ตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรสั่งซื้อ วงเงินซื้อ/หนี้ค้ำงชำระ บันทึกคำสั่ง
ซื้อของลู ก ค้ำภำคเอกชน ติ ดตำมค ำสั่ งซื้ อของลู กค้ ำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน พร้อมจัด
สินค้ำ ขนยำและจัดเรียงสินค้ำให้พร้อมจำหน่ำย ตรวจ
นับสินค้ำคงเหลื อ และตรวจสอบวันหมดอำยุของยำ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดยำและเตรียมเวชภัณฑ์ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
รำคำยำให้กับลูกค้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยำและ
เวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบวันหมดอำยุยำและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- รับคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน พร้อมจัดสินค้ำให้ร้ำนยำ อภ.
สำขำเวชศำสตร์เขตร้อน ขนยำที่รับจำกคลังและจัดเรียง
สินค้ำพร้อมจำหน่ำย ตรวจนับจำนวนสิ นค้ำคงเหลื อ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรสำคัญ หน้ำห้องฝ่ำยบริหำร
พัสดุและผลิตภัณฑ์ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกข้อควำม และงำนธุรกำรใน
แผนก และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดกำรข้อมูล และบันทึกระบบงำนจัดซื้อบรรจุพันธ์
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พิมพ์เอกสำร
ให้บริษัท จัดทำเอกสำร ASL และเอกสำรอื่นๆ ในกำร
จัดซื้อและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เบิกยำ VMI โครงกำร สปสช. ดูแลคำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ รับ
งำนเอกสำร รั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ค ำสั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้ ำ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/67. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
67. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20553-56) 4 คน
สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

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

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ตาแหน่ง/สังกัด
68. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20521-22) 2 คน
สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2
โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม
สำขำ ทำงด้ำนช่ำง
69. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20559) 1 คน
สังกัด แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1
กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
สำขำ ทำงด้ำนช่ำง
70. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (20557) 1 คน
สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง
กองคลังและกระจำยฯ ฝ่ำยบริหำรพัสดุฯ
สำขำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรผลิต ยำ
เบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิตเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร
ควบคุม ดูแลรักษำเครื่องจักรต่ำงๆ ทำควำมสะอำด
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรทำงำน ล้ ำงทำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่ำงๆ ทำรำยงำนผลกำรสุ่มตัวอย่ำง และปฏิบัติ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำร pick และ pack วัคซีนเพื่อส่งมอบ
ให้กับลู กค้ำ ขนย้ำยวัตถุดิบ และจัด เก็บในสถำนที่
เหมำะสมให้ถูกต้องตำมหลัก GMP และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

ตาแหน่ง/สังกัด
71. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10523) 1 คน
สังกัด กลุ่มควบคุมคุณภำพ
โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- เตรียมควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำร เก็บตัวอย่ำงยำ
สำเร็จรูป วัตถุดิบ ทำควำมสะอำดเครื่องแก้วและอุปกรณ์
จัดเตรียมเอกสำรควบคุม และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
72. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00579) 1 คน
- สุ่มตัวอย่ำงน้ำที่ใช้ในกำรผลิตยำทุกระบบและทดสอบ
สังกัด แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต
คุณภำพน้ำทำงเคมี สนับสนุนงำนในห้องปฏิบัติกำร
กองมำตรฐำนกำรผลิต
งำนล้ำงเครื่องแก้ว งำนเบิกจ่ำยพัสดุ สำรเคมีและปฏิบัติ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
73. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10560-65)(12215) 7 คน - ยกและขนย้ำยวัตถุดิบ ตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์
สังกัด กองมำตรฐำนวัตถุดิบ
บ่ ง ชี้ ส ถำนะของวั ต ถุ ดิ บ ประสำนงำนหน่ ว ยงำนที่
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ สุ่ ม ตั ว อย่ ำ งวั ต ถุ ดิ บ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/74. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
74. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10586) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและ
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ ปฏิบัติงำนเป็น ผู้ช่วยในกำรวิเครำะห์ สุ่มตัวอย่ำงต่ำงๆ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 บัน ทึก ข้ อมู ล กำรสุ่ มตั ว อย่ ำงและกำรตรวจวิ เครำะห์
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
75. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10587) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและ
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ ปฏิบัติงำนเป็น ผู้ช่วยในกำรวิเครำะห์ สุ่มตัวอย่ำงต่ำงๆ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 บัน ทึก ข้ อมู ล กำรสุ่ มตั ว อย่ ำงและกำรตรวจวิ เครำะห์
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
76. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10589) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสุ่มตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและ
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ ปฏิบัติงำนเป็น ผู้ช่วยในกำรวิเครำะห์ สุ่มตัวอย่ำงต่ำงๆ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 บัน ทึก ข้ อมู ล กำรสุ่ มตั ว อย่ ำงและกำรตรวจวิ เครำะห์
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
77. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10566) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์และทดสอบคุณภำพ
สังกัด แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1
ทำงกำยภำพของยำกลุ่มยำเม็ดและยำเม็ดเคลือบจัดเก็บ
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
Retained Samples ของยำทุกตัวหลังตรวจสอบคุณภำพ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
78. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12216) 1 คน
- ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรล้ำงเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร
สังกัด แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ
ทุกชนิด เบิกอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์
กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในสำนักงำน ถ่ำยเอกสำรและเดินเอกสำรและ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
79. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10032) 1 คน
- สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ ำ งน้ ำที่ ใ ช้ ใ นกำรผลิ ต ยำ และน้ ำที่ ท ำ
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1
Cleaning Validation ทำงด้ำนจุลชีววิทยำ ส่งขวดสุ่ม
กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ
ตัว อย่ำงน้ำและยำโดยล้ำงทำควำมสะอำด,อบ,นึ่งฆ่ำ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
เชื้อและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
80. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10592) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรทำควำมสะอำดเครื่องแก้วที่ใช้ใน
สังกัด กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์
งำนวิเครำะห์ วิเครำะห์หำปริมำณน้ำในวัตถุดิบ ช่วยจัด
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
เตรียมสำรละลำยสำหรับกำรทดสอบ และปฏิบัติงำน
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
81. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12056) 1 คน
- สุ่มตัวอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวน
สังกัด แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2
กำรผลิต สุ่มตัวอย่ำงน้ำบริสุทธิ์และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์
กองบริหำรระบบคุณภำพ
ตรวจสอบและบันทึกผลกำรตรวจรับรองยำสำเร็จรูป
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 และปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
82. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02991) 1 คน
- รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนงำน Product
สังกัด แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น
Quality Review และ Management Review สนับกองบริหำรระบบคุณภำพ
สนุนข้อมูลในกำรทำงำนต่ำงๆ ประสำนงำนกับหน่วยงำน
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/83. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
83. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12593) 1 คน
สังกัด แผนกงำนวิเครำะห์ 4
กองกำรควบคุมคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
84. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (10573) 1 คน
สังกัด แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 2
กองประกันคุณภำพชีววัตถุ
กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- วิเครำะห์ทำงกำยภำพและทำงเคมีของตัวอย่ำงวัตถุดิบ
และงำนวิเครำะห์ทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์ยำสำเร็จ รูป งำนสุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบ งำนสนับสนุนระบบคุณภำพ
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนล้ำงอุปกรณ์ ล้ำงหลอดแก้วและขวดแก้ว
ที่ใช้บรรจุอำหำรเลี้ยงเชื้อเหลว ซักชุดสำหรับใช้งำนใน
ห้ อ งปรำศจำกเชื้ อ เป็ น ผู้ ช่ ว ยในกำรตรวจวิ เ ครำะห์
Sterility Test และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตาแหน่ง/สังกัด
85. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00080-87) 8 คน
สังกัด แผนกงำนผลิต 1
กองกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
86. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00089) 1 คน
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองวัตถุดิบ
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
87. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00088) 1 คน
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองบรรจุภัณฑ์
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
88. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00584-85) 2 คน
สังกัด แผนกงำนคลังสำรองยำสำเร็จรูป
กองกำรคลังสำรอง
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
89. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00581-82) 2 คน
สังกัด กลุ่มกำรผลิต 1
โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม
90. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02120) 1 คน
สังกัด กลุ่มงำนผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
กองเภสัชภัณฑ์
ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผสมยำ ตอกเม็ดยำ/บรรจุ
ผงยำลงแคปซูล กระบวนกำรเคลือบเม็ดยำ บรรจุยำลง
ขวดพลำสติก พร้อมตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกำร
ผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจรับ-จัดเก็บวัตถุดิบ ส่งวัตถุดิบ
ให้หน่วยงำนสุ่มตัวอย่ำง ชั่งจ่ำยวัตถุดิบส่งวัตถุดิบที่ชั่ง
แล้วให้หน่วยผลิต ตรวจนับคลังสินค้ำ จัดทำทะเบียน
ทรัพย์สินและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนตรวจรับและจัดเก็บ/จ่ำยบรรจุภัณฑ์
ให้แก่หน่วยงำนผลิตยำ ตรวจนับสินค้ำคงคลังประจำ
เดือนและประจำปี ประสำนงำนส่งมอบบรรจุภัณฑ์และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจรับ จัดเก็บยำสำเร็จรูป ตรวจ
นับ stock ส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ จัดเตรียมพำเลทเพื่อ
จัดส่งหน่วยงำนผลิตยำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบน้ำหนักแคปซูล โลหะใน
แคปซูล และบรรจุลงแผง ผลิตยำให้ตรงตำมมำตรฐำน
GMP-PIC/s บันทึกเอกสำรกำรผลิตประจำวัน และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบั ติง ำนด้ำ นกำรผลิ ต ยำ คั ดแยกยำเสี ย บัน ทึ ก
เอกสำรกำรผลิ ต เบิ ก วั ต ถุ ดิ บ อุ ป กรณ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์
สำหรับเตรียมกำรผลิต ยำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
/91. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
91. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00580) 1 คน
สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับและจัดเก็บวัคซีนและยำแช่เย็น
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรบรรจุ ทำกำรบำรุงรักษำ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำร และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตาแหน่ง/สังกัด
92. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00482) 1 คน
สังกัด แผนกเคลือบเม็ด
กองเภสัชกรรม 2
ฝ่ำยผลิตยำ
93. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00483-00494) 12 คน
สังกัด แผนกบรรจุยำเม็ด 2
กองเภสัชกรรม 2
ฝ่ำยผลิตยำ
94. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00495-00503) 9 คน
สังกัด แผนกยำเม็ด 3
กองเภสัชกรรม 3
ฝ่ำยผลิตยำ
95. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00504) 1 คน
สังกัด แผนกยำปรำศจำกเชื้อ 2
กองเภสัชกรรม 3
ฝ่ำยผลิตยำ
96. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00505)(02495) 2 คน
สังกัด แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์
กองเภสัชกรรม 4
ฝ่ำยผลิตยำ
97. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00506) 1 คน
สังกัด แผนกยำน้ำ 1
กองเภสัชกรรม 5
ฝ่ำยผลิตยำ
98. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00583) 1 คน
สังกัด แผนกบริหำรงำนทั่วไป
กองอำนวยกำร
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนผลิตยำ เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ในกำรผลิตยำ ควบคุมดูแลเครื่องเคลือบฟิล์ม
ยำและคัดเลื อกเม็ดยำให้ ถูกต้องตำมมำตรฐำน GMP
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนบรรจุยำเข้ำแผง เช่น ยำ Metformin,
Risperidone, Simvastatin, Levofloxacin และรำยกำรยำอื่นๆ เตรียมอุปกรณ์และบันทึกผลในกำรผลิตยำ
ประจำวัน และปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยำและ In process Control
ควบคุมเครื่องบรรจุยำลงแผง Strip Blister ผสมยำ
และควบคุมเครื่อ งผสมยำ เก็บแผงยำลงกล่ อง และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรและห้องสะอำดให้
ปรำศจำกเชื้อ ผสมยำ กรองยำฉีดให้ปรำศจำกเชื้อ บรรจุ
ยำฉีดด้วยเครื่องบรรจุยำฉีดอัตโนมัติ บรรจุหีบห่อยำฉีด
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตยำให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำน
GMP บั นทึ ก ผลกำรผลิ ตยำประจ ำวั น คั ดแยกยำเสี ย
บันทึกเอกสำรควบคุม (Log Book) และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เตรี ย มเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ใ นกำรผลิ ต ยำ
ควบคุมดูแลเครื่องจักร บันทึกผลกำรผลิตยำประจำวัน
ทบทวนและจัดทำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวน
กำรผลิตและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- เป็นผู้ดำเนินงำนด้ำนงำนธุรกำร รับ-ส่งเอกสำรที่
เกี่ยวข้องภำยในและภำยนอกหน่วยงำน งำนสำรบรรณ
ของหน่วยงำนในสังกัดโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/99. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
99. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00507-08) 2 คน
สังกัด กองกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
แคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
100. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00509) 1 คน
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
สังกัด แผนกงำนผลิต 1
แคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ
กองกำรผลิต
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
101. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00510-11) 2 คน
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
สังกัด แผนกงำนผลิต 2
แคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ
กองกำรผลิต
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
102. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00512-13) 2 คน
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
สังกัด แผนกงำนผลิต 3
แคปซูล กระบวนกำรบรรจุยำลงขวดพลำสติกหรือเข้ำ
กองกำรผลิต
แผงยำ ตรวจสอบคุณภำพยำระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
103. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02982) 1 คน
- ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ/บรรจุผงยำลง
สังกัด แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale
แคปซู ล ขวดพลำสติ ก ตรวจสอบคุ ณ ภำพยำระหว่ ำ ง
กองกำรผลิต
กระบวนกำรผลิต และตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
104. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00514-18) 5 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตยำ ผสมยำ และบรรจุหีบห่อ
สังกัด กลุ่มกำรผลิต 1
ยำ เบิ กอุ ปกรณ์ กำรบรรจุ เพื่ อเตรีย มบรรจุหี บห่ อยำ
โรงงำนผลิตยำปฏิชวี นะกลุ่มเบตำ-แลคแตม ช่วยในส่วนกำรควบคุมเครื่องบรรจุยำเข้ำแผง Blister
Pack และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
105. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00519-20) 2 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนบรรจุหีบห่อยำที่ติดฉลำกแล้วลงกล่อง
สังกัด กลุ่มกำรผลิต 2
ตำม Pack Size ที่กำหนด บันทึกกำรปฏิบัติงำนลงใน
โรงงำนผลิตยำปฏิชวี นะกลุ่มเบตำ-แลคแตม เอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
106. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00577) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์
สังกัด แผนกผลิตเชื้อตั้งต้น กองกำรผลิตวัคซีน
เพื่อกำรผลิตเชื้อตั้งต้น ปฏิบัติด้ำนกำรผลิตให้เป็นไป
โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
ตำมมำตรฐำน GMP/PICsและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
107. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00578) 1 คน
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์
สังกัด แผนกผลิตวัคซีน กองกำรผลิตวัคซีน
เพื่อกำรผลิตเชื้อตั้งต้น ปฏิบัติด้ำนกำรผลิตให้เป็นไป
โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
ตำมมำตรฐำน GMP/PICsและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
/108. ตำแหน่ง.....
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ตาแหน่ง/สังกัด
108. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00543-44) 2 คน
สังกัด แผนกสำรองวัตถุดิบ 2
กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
109. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00545-46) 2 คน
สังกัด กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
110. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00547-52) 6 คน
สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
111. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (00558) 1 คน
สังกัด แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค
กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเตรียม รับ-จ่ำยวัตถุดิบ บันทึก
สำรที่เกี่ยวข้อง ดูแล ตรวจนับเคลื่อนย้ำย และจัดเก็บ
วัตถุดิบให้ถูกต้องเรียบร้อย และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรชั่ง - จ่ำย วัตถุดิบ รับยำสำเร็จรูป
เข้ำจัดเก็บ จัดบรรจุและชั่งน้ำหนักกล่องยำและเวชภัณฑ์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ชื่อลูกค้ำ ตรวจเช็คสินค้ำและเอกสำร
และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดสิ นค้ำตำมใบเบิ กต่ำงๆ เพื่อส่ งให้ ลู กค้ำไม่ต่ ำกว่ ำ
200 แห่ง ตำมข้อกำหนด GMP จัดสินค้ำตำมใบเบิก
โครงกำร VMI ช่ ว ยขนสิ น ค้ ำ ส ำเร็ จ รู ป เข้ ำ เก็ บ ใน
คลังสินค้ำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจรับ Pack ยำและเวชภัณฑ์ บันทึกข้อมูลกำร
Pack ยำในโปรแกรม GPOOOS ติดสติกเกอร์ เอกสำร
ส่งมอบที่กล่องยำ ติดต่อประสำนงำนและแก้ปัญหำใน
งำนต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

