(สำเนาคูฉบับ)
ประกาศองคการเภสัชกรรม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง
สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม
---------------------------------------ดวย องคการเภสัชกรรม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานและลูกจาง เขาปฏิบัติงานสังกัดหนวยงานตางๆ ในองคการเภสัชกรรม โดยบรรจุเปนพนักงาน จำนวน
17 อัตรา จางเปนลูกจางประจำ จำนวน 69 อัตรา และลูกจางชั่วคราว จำนวน 40 อัตรา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงาน จำนวน 17 อัตรา
- สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาไดดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ม.6
รวม

จำนวน/อัตรา
1
8
1
6
1
17

2. ลูกจางประจำ จำนวน 69 อัตรา
- สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาไดดังนี้
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ม.6 (สายวิทยาศาสตร)
ม.3/ม.6
รวม

จำนวน/คน
7
8
23
5
26
69

3. ลูกจางชั่วคราว...

-23. ลูกจางชั่วคราว จำนวน 40 อัตรา
- สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาไดดังนี้
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปวส.
รวม

จำนวน/คน
36
4
40

4. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี
- ปวส.
- ปวช.
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร)
- ม.3/ม.6

อัตราเงินเดือนและตำแหนงแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน (บาท)
ระดับ

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

5
4
3
2
1
1

5. คุณสมบัติผูสมัคร
5.1 อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
5.2 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
ติดยาเสพติด เปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเทาชางในระยะที่ป รากฏอาการ
เปนที่รังเกียจแกสังคม
(5) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องคการสาธารณะ เทศบาล
สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่น
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
สาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท
(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(9) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
5.3 ตำแหนง...

-35.3 ตำแหนงในสังกัดฝายผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1,
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ตองไมเปนผูตาบอดสีและสามารถปฏิบัติงาน
ชวงกลางคืนได
5.4 พนภาระการเกณฑทหารแลว (กรณีเพศชาย)
5.5 ผูสมัครจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกลาว
จะตองเปนวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองไวแลว กรณีใชคุณวุฒิเทียบเทา
ซึ่งมีชื่อเรียกไมตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผูสมัครจะตองมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรอง
วาเปนวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับวุฒิตามประกาศ และผูสมัครจะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ
6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
6.1 ผูสมัครสามารถสมัครสอบไดเพียงตำแหนงเดียวเทานั้น หากไมระบุตำแหนงที่ตองการสมัครหรือระบุ
เกินกวา 1 ตำแหนง จะถือวาขาดคุณสมบัติ และจะไมไดรับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได
6.2 ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามตำแหนงที่องคการเภสัชกรรมประกาศ
6.3 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
สอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกขอมูลเปนเท็จและไมถูกตอง หรือใชเอกสารในการสมัครงานทุกประเภท
ที่องคการเภสัชกรรมตรวจสอบภายหลังพบวาเปนเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชทางราชการออกให องคการเภสัชกรรม
จะถือวาการสอบคัดเลือกของผูนั้นเปนโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจางเพื่อใหพนจากสถานะการเป นพนักงาน
/ลูกจางองคการเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ จากองคการเภสัชกรรมไดทั้งสิ้น
7. วิธีการรับสมัคร
7.1 องคการเภสัชกรรมเปดรับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ตลอด
24 ชั่วโมง) ไมเวนวันหยุดราชการ สมัครไดทางเว็บไซต https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด
ตำแหนงที่เปดรับสมัครไดที่เว็บไซต http://www.gpo.or.th หัวขอ ขาวและกิจกรรม/ขาวรับสมัครงาน หรือทาง
Facebook/HRGPO
7.2 ใหผูสมัครอานประกาศฉบับนี้ พรอมทั้งคุณสมบัติของผูสมัครเขาปฏิบัติงานกับองคการเภสัชกรรม
โดยละเอียดกอนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัครพรอมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยัน
เพื่อสงใบสมัคร (หากยืนยันการสงใบสมัครแลว จะไมอนุญาตใหแกไขหรือสมัครใหมไดโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆก็ตาม)
7.3 เมื่อกรอกขอความครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแลว ระบบจะออกเลขที่การชำระเงิน
และแบบฟอรมการชำระเงินผานเคานเตอร บมจ.กรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
7.4 ผูสมัครพิมพใบตรวจสอบขอมูลและแบบฟอรมการชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบ ในกระดาษขนาด
A4 หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
กรณีที่...

-4กรณี ที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชำระเงิน หรือไมสามารถบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชำระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกทีส่ มบูรณแลวได
7.5 ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมสอบ จำนวน 280 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยดำเนินการ
ดังนี้ นำแบบฟอรมชำระเงินตามขอ 7.4 ไปชำระเงินผานเคานเตอร บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลา
ทำการของธนาคาร ระหวางวันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสอบ จำนวน
280 บาท ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน 250 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 20 บาท
(3) คาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 10 บาท
7.6 เมื่อชำระเงินแลวใหเก็บหลักฐานการชำระเงินไวเปนหลักฐาน
เมื่อสมัครสอบและชำระคาธรรมเนียมการสอบตามขอ 7.5 แลว องคการเภสัชกรรมจะไมคืนเงินให
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครชำระคาธรรมเนียมการสอบครบถวนแลว
8. การประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบขอเขียน
องคการเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต http://www.gpo.or.th หัวขอ ขาวและกิจกรรม/ขาวรับสมัครงาน
สำหรับผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกกำหนดการสอบขอเขียนวันเสารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
9. เอกสารที่ตองนำมาแสดงตอเจาหนาที่ในวันสอบขอเขียน
9.1 หลักฐานการชำระเงิน
9.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายของเจาของบัตร
หากไมนำหลักฐานมาแสดงใหครบถวน จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
10. การสอบคัดเลือก
10.1 สอบขอเขียน
− วิชาความรูความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
− วิชาเฉพาะตำแหนง เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
10.2 สอบสัมภาษณ
− ภายหลังจากการประกาศผลสอบขอเขียน
10.3 ทดสอบปฏิบัติงาน
− ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณแลว
11. หมายเหตุ...

-511. หมายเหตุ
11.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องคการเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไมวาจะมีการสอบแลว
หรือไมก็ตาม
11.2 กรณีปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาผูสอบไดมีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไมตรงกับที่แจงไว
ในใบสมัคร องคการเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลิกจางทันที
11.3 เนื่องจากองคการเภสัชกรรมเปนสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP และตามประกาศองคการเภสัชกรรมกำหนดใหโรงงานผลิตยาเปนเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องคการเภสัชกรรมจึงสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูที่สูบบุหรี่
หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูผานการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ องคการเภสัชกรรม
จะพิจารณาเลิกจางทันที
11.4 ถาองคการเภสัชกรรม หรือหนวยงานใดๆ จะตองยายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผูไดรับการคัดเลือก
และจางเปนพนักงานหรือลูกจาง จะตองตกลงยินยอมทำตามสัญญาผูกพันที่จะยายไปทำงานในสถานที่ใหม โดยไม
เรียกรองสิทธิใดๆ อีก
11.5 บุคคลที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไว
ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห)
รองผูอำนวยการ ทำการแทน
ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม

-6-

พนักงาน
• วุฒิปริญญาโท
ตำแหนง/สังกัด
1. ตำแหนง นักการตลาด 5 (1711) 1 อัตรา
สังกัด กองการขายภาคเอกชน
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานบริหารธุรกิจ (MBA) หรือดานการตลาด
(ป.ตรี ตองจบสาขาวิทยาศาสตรการแพทย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- วางแผนการตลาดกลุมผลิตภัณฑเครื่องสำอางบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ/แบรนดตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
กำหนดขอบเขตและกลุมเปาหมายและขนาดของตลาด
ใหสอดคลองกับแผนการตลาดและปฏิบัติงานอื่นๆตาม
ที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิปริญญาตรี
ตำแหนง/สังกัด
2. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4 (1949) 1 อัตรา
สังกัด แผนกระบบงานขาย
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอำนวยการ
สาขา วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร/
คอมพิวเตอรธุรกิจ
3. นิติกร 4 (2058) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานวินัย
กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ
ฝายบริหารทุนมนุษย
สาขา นิติศาสตร (ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)*
4. พยาบาล 4 (2311) 1 อัตรา
สังกัด แผนกการแพทยและอนามัย
กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ
ฝายบริหารทุนมนุษย
สาขา พยาบาลศาสตร
5. วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรา
สังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิศวกรรมไฟฟา มีใบ ก.ว.และมีประสบการณ
ดานการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือการใช
งานและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหระบบ กำหนดความตองการ
ขอมูลและกำหนดการทำงานของระบบ พัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอรหรือเขียนคำสั่งใหคอมพิวเตอรประมวลผล
การทำงานตามที่กำหนดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการเขารวมเปนกรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัย
ทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คำสั่งลงโทษ ใหคำปรึกษา
แกหนวยงานและพนักงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
- รับ ผิดชอบงานดานการพยาบาล เชน จายยา ฉี ดยา
งานตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การเจาะเลือด ตรวจ
ปสสาวะ นำสงผูปวยหนั กหรือฉุ กเฉินไปยังโรงพยาบาล
ภายนอก งานตรวจสุขภาพพนักงาน/ลูกจางที่มาปฏิบัติ
งานใหม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ติดตามกำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการติดตั้งระบบ
ผลิ ต น้ ำต างๆ ระบบไฟฟ าและสื่ อ สาร ระบบ Chiller
Plant, ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจั กร
สำหรับผลิตยา จัดทำเอกสาร SOP,WI ตรวจสอบเอกสาร
งานกอสรางและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 3 ตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้
Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513
ตำแหนงที่ 1-4 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 5 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

6. วิศวกร 4...
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พนักงาน
• วุฒิปริญญาตรี (ตอ)
ตำแหนง/สังกัด
6. วิศวกร 4 (1670) 1 อัตรา
สังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มีใบ ก.ว.และมีประสบการณ
ดานการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือการใช
งานและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ป
7. เจาหนาที่งานบริหาร 4 (2584) 1 อัตรา
สังกัด แผนกแผนงานและบริหารคลังวัคซีน
กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
สาขา บริหารธุรกิจ/การจัดการอุตสาหกรรม/รัฐศาสตร
ศิลปศาสตร/สังคมศาสตร
8. วิศวกร 4 (1393) 1 อัตรา
สังกัด กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ตองมีผลสอบภาษา
อังกฤษตามที่กำหนด)
9. ตำแหนง นักการตลาด 4 (0501) 1 อัตรา
สังกัด แผนกวิจัยและขอมูลการตลาด กองการตลาด
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา วิทยาการขอมูล/วิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล
/วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ติดตามกำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการติดตั้งระบบ
ผลิตน้ำต างๆ ระบบสุขาภิ บ าล ระบบ Chiller Plant,
ระบบ HVAC for Clean room และเครื่องจักรสำหรับ
ผลิ ตยา จั ดทำเอกสาร SOP,WI ตรวจสอบเอกสารงาน
กอสรางและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติหนาที่ลงทะเบียนสัญญาซี้อขาย/จาง บันทึกรับ
ทรัพยสินในระบบ SAP จัดทำรายการทรัพยสิน จัดทำ
รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณประจำเดือน ประสาน
หนวยงานพัสดุของ อภ. จัดเก็บเอกสารสำเนาใบรับสินคา
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการรวมออกแบบงานคลังสินคาอัตโนมัติ
ดูแลบำรุงรักษาระบบ Hardware รวมในทีมการกอสราง
ระบบคลังสิ นค าอัต โนมั ติ ประสานงานการติ ด ตั้ งงาน
กอสรางอาคารคลังสินคาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ปฏิ บั ติ งานด านการร วมศึ กษา วางระบบและดำเนิ น
งานด า นการวิ เคราะห ข อ มู ล ลู ก ค า และตลาด (Data
Analytics) สืบคน เก็บและรวบรวมขอมู ล ประมวลผล
จั ด เก็ บ ข อ มู ล ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปฏิ บั ติ งานอื่ น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตำแหนง/สังกัด
10. ชางไฟฟา 3 (2646) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย
กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการตรวจสภาพมาตรฐานและซอมบำรุง
รักษา ควบคุม/ติดตั้ง/ทดสอบ/ตรวจรับรอง/รวมทดลอง
ผลิตในสวนระบบเครื่องจักร อุปกรณ ผลิต และปฏิบั ติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 6 และ 10 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหนงที่ 7 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุรี
ตำแหนงที่ 8-9 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6

11. พนักงาน...
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• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตำแหนง/สังกัด
11. พนักงานวิทยาศาสตร 2 (1356) 1 อัตรา
สังกัด แผนกสอบเทียบ 1
กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ
สาขา ชางเครื่องกล/ชางไฟฟา
12. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696) 1 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตยาระดับทดลอง Pilot scale
กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ชางไฟฟา/ชางเครื่องกล/ชางอิเล็กทรอนิกส
13. พนักงานพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ
กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ชางไฟฟา/ชางเครื่องกล/ชางอิเล็กทรอนิกส
14. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1310) 1 อัตรา
สังกัด แผนกบริการและตรวจสอบความถูกตองหองปฏิบัติการ
กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
สาขา ทางดานชาง
15. พนักงานการขาย 2 (0808) 1 อัตรา
สังกัด แผนกรานคา 4 กองการขายภาคเอกชน
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานพาณิชยการ
16. พนักงานธุรการ 2 (1997) 1 อัตรา
สังกัด สาขาภาคใต
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
สาขา ทางดานพาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานสอบเทียบเครื่อง Stability Chamber,
Cold Room และเครื่องจักรที่ใชในการผลิตพรอมจัดทำ
ใบรายงานผลการสอบเทียบ บำรุงรักษาเครื่องมือตางๆ
และปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุม ปรับ แตง และซอมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
การผลิ ต ปฏิ บั ติงานในกระบวนการผลิต ยาและบรรจุ
หีบหอและบั นทึกขอมูลในระบบ MES และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมและตรวจสอบความถูกตองในการชั่ง-จายวัตถุ
ดิบ/บรรจุภัณฑใหสอดคลองกับ GMP ดูแลและบำรุงรักษา
Dispensing Booth และอุปกรณตางๆ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ตรวจสอบความถู กต องของกระบวนการผลิ ต ระบบ
HVAC ระบบความรอนชื้นและความรอนแหง ดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ จัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จั ดยาและเตรียมเวชภั ณ ฑ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
ราคายาใหกับลูกคา จัดเก็บและเรียงยาใหพรอมสำหรับ
การขาย ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมตรวจสอบวันหมดอายุ
ยาและปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รับ -สงเอกสารภายในและภายนอกหน วยงาน จั ดทำ
เอกสารปะหนาใบคำสั่งซื้อของลูกคาในเขตที่รับผิดชอบ
7 จังหวัด เดินเอกสารภายในหนวยงานและปฏิบั ติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ตำแหนง/สังกัด
17. พนักงานการผลิต 1 (2153) 1 อัตรา
สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2
กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการดูแลระบบเอกสาร ตรวจสอบจัดทำ
สถิ ติ การลาต างๆ ภายในแผนก ตรวจสอบกำหนดการ
สอบเทียบเครื่องมือชั่ง อุปกรณตางๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 11 และ 17 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 12-13 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหนงที่ 14 ปฏิบัติงานทีอ่ งคการเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุรี
ตำแหนงที่ 15 ปฏิบัติงานทีร่ านขายยาองคการเภสัชกรรม สาขาเทเวศน
ตำแหนงที่ 16 ปฏิบัติงานทีอ่ งคการเภสัชกรรม อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ลูกจางประจำ...
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ลูกจางประจำ
• วุฒิปริญญาตรี
ตำแหนง/สังกัด
1. ลูกจางประจำ ป.ตรี (42969) 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาศักยภาพผูนำ
กองพัฒนาทุนมนุษย ฝายบริหารทุนมนุษย
สาขา ทางดานสังคมศาสตร (ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่กำหนด)*

2. ลูกจางประจำ ป.ตรี (42113) 1 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
กองการขายภาครัฐ
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร/ทางดานสังคมศาสตร
3. ลูกจางประจำ ป.ตรี (42150) 1 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
กองการขายภาครัฐ
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร/ทางดานสังคมศาสตร
4. ลูกจางประจำ ป.ตรี (42118)(42123) 2 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองการขายภาครัฐ
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร/ทางดานสังคมศาสตร
5. ลูกจางประจำ ป.ตรี (42129)(40504) 2 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขตภาคเหนือและภาคใต
กองการขายภาครัฐ
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร/ทางดานสังคมศาสตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการประสานงานจัดการอบรมหลักสูตร
พัฒนาผูบริหารและระดับที่เกี่ยวของตามแผนการอบรม
ตรวจสอบงบประมาณและจัดทำรายงานประจำเดือน
รวมสรุปและประมวลผลการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานออกเยี่ยมลูกคาโรงพยาบาลในเขต กทม.
ใหขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคา ติดตอลูกคาในการเสนอราคา
รับใบสั่งซื้อ เขารวมการประกวดราคาและปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย หากมีรถยนตสวนตัวจะพิจารณา
เปนพิเศษ
-ปฏิบัติงานดานจัดทำแผนเยี่ยมลูกคาในเขตที่รับผิดชอบ
เข าเยี่ ย มลู กค าตามแผนและนำเสนอผลการเข าเยี่ ย ม
เสนอขายผลิตภัณฑใหแกลูกคาในเขตการขายภาคกลาง
และภาคตะวั น ออกและปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆตามที่ ได รั บ
มอบหมาย หากมีรถยนตสวนตัวจะพิจารณาเปนพิเศษ
- ปฏิ บั ติ งานด านการติ ด ต อ เสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
ประสานงานลู กค าภาครัฐในเขตที่ รั บ ผิ ดชอบ ติ ด ตาม
สถานการณ การจัดซื้อจัดจาง รวมดำเนินการติดตาม
หนี้คางชำระของลูกคาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย หากมีรถยนตสวนตัวจะพิจารณาเปนพิเศษ
- ปฏิบัติงานดานออกเยี่ยม เสนอขายและประสานงาน
ลู ก ค า ภาครั ฐ ในเขตที่ รั บ ผิ ด ชอบ สำรวจภาวะตลาด
ติดตามสถานการณการจัดซื้อจัดจางและปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย หากมีรถยนตสวนตัวจะพิจารณา
เปนพิเศษ

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 1 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 และตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้
Toeic ≥ 550, IELTS ≥ 5.5, TOEFL IBT ≥ 65, TOEFL CBT ≥ 183, TOEFL PAPER ≥ 513
ตำแหนงที่ 2 ปฏิบัติงานในเขต กทม.และปริมณฑลตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ตำแหนงที่ 3 ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกตามที่ไดรับมอบหมาย
ตำแหนงที่ 4 ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ไดรับมอบหมาย
ตำแหนงที่ 5 ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือและภาคใตตามทีไ่ ดรับมอบหมาย

6. วิศวกร 4...
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ลูกจางประจำ
• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตำแหนง/สังกัด
6. ลูกจางประจำ ปวส. (30400) 1 อัตรา
สังกัด แผนกยาเม็ด 2
กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา
สาขา ทางดานชาง
7. ลูกจางประจำ ปวส. (30394) 1 อัตรา
สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2
กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา
สาขา ทางดานชาง
8. ลูกจางประจำ ปวส. (32530) 1 อัตรา
สังกัด แผนกจัดซื้อ 1
กองจัดซื้อทั่วไป ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
สาขา ทุกสาขา
9. ลูกจางประจำ ปวส. (32531) 1 อัตรา
สังกัด แผนกจัดซื้อ 3
กองจัดซื้อทั่วไป ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
สาขา ทุกสาขา
10. ลูกจางประจำ ปวส. (30596-98) 3 อัตรา
สังกัด ผ.แผนงานจัดซื้อผลิตภัณฑผูผลิตอื่น ก.คลังและ
กระจายผลิตภัณฑ ฝ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
สาขา ทุกสาขา
11. ลูกจางประจำ ปวส. (30567) 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ
สาขา ทางดานพาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ควบคุ ม และดู แ ลรัก ษาเครื่ อ งตอกเม็ ด ยาและเครื่ อ ง
Metal Detector ดู แ ลการทำงานของระบบ HVAC
ดำเนิ น การต า งๆ เกี่ ย วกั บ TPM,TQM บั น ทึ ก ข อ มู ล
ในระบบ SAP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการควบคุมเครื่องบรรจุยาเขาแผงบรรจุ
หีบหอและควบคุมสิ่งพิมพในกระบวนการบรรจุใหเปนไป
ตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานจัดทำและเตรียมเอกสารขออนุมัติซื้อ
(RFQ) ออกใบสั่งซื้ อรายการภาษาอั งกฤษ ดำเนิ น การ
เกี่ยวกับ Letter of credit รวบรวมเอกสารการตรวจรับ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานจัดทำใบสั่งซื้อ/สงจาง รับเรื่องเขาระบบ
SAP บันทึกขอมูลดานการจัดซื้อ/จัดจางในระบบ E-GP
ของกรมบัญชีกลาง ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานบันทึกขอมูลซื้อ/ใบขอซื้อในระบบ SAP
และออกใบขออนุ มั ติ ซื้ อ/จ าง จั ด การระบบ Tracking
เอกสาร ประสานงานเรื่องการเปดซองเสนอราคาและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานงานธุรการตางๆ จัดเก็บและเรียบเรียง
เอกสารที่เกี่ยวของในการทำงาน รวบรวมขอมูลเบื้องตน
ที่เกี่ย วข องกับ การผลิต ยา เพื่อจัดทำสรุป รายงานและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตำแหนง/สังกัด
12. ลูกจางประจำ ปวช. (20610) 1 อัตรา
สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญา
กองกฎหมาย สำนักอำนวยการ
สาขา ทางดานพาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเอกสาร จัดพิมพสัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อ
จัดจาง จัดเตรียมเอกสารเพื่อสงรางสัญญา เตรียมเอกสาร
แนบทายสัญญา แยกตนเรื่องเอกสารสัญญา สำเนาสัญญา
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 6 - 12 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6

13. ลูกจางประจำ...
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ลูกจางประจำ
• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ตอ)
ตำแหนง/สังกัด
13. ลูกจางประจำ ปวช. (20379) 1 อัตรา
สังกัด แผนกยาเม็ด 1
กองเภสัชกรรม 1 ฝายผลิตยา
สาขา ทางดานชาง
14. ลูกจางประจำ ปวช. (20393) 1 อัตรา
สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2
กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา
สาขา ทางดานชาง
15. ลูกจางประจำ ปวช. (20099)(21047)(20521-22) 4 อัตรา
สังกัด กลุมการผลิต 2
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม
สาขา ทางดานชาง
16. ลูกจางประจำ ปวช. (21060) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 2
กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ทางดานชาง
17. ลูกจางประจำ ปวช. (20237) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 3
กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ทางดานชาง
18. ลูกจางประจำ ปวช. (20524-25) 2 อัตรา
สังกัด ฝายการตลาดและการขาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ดูแลทำความสะอาดตูอบยา นำแกรนูลยาเขาตูอบยา
นำตัวอยางแกรนูลยาไปหาความชื้นใหไดตามขอกำหนด
บันทึกขอมูลลงในเอกสารบันทึกการผลิตและปฏิบัติงาน
อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการควบคุมเครื่องบรรจุยาเขาแผง บรรจุ
หีบหอและควบคุมสิ่งพิมพในกระบวนการบรรจุใหเปนไป
ตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ การผลิตยา เบิกวัตถุดิบ อุปกรณการผลิต
เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการทำงาน และปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รวมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา การตอกเม็ดยา
บรรจุผงยาลงแคปซูล และการบรรจุยาลงขวดพลาสติก
หรือเขาแผงยา ตรวจสอบคุณภาพยาระหวางกระบวนการ
ผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รวมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา การตอกเม็ดยา
บรรจุผงยาลงแคปซูล และการบรรจุยาลงขวดพลาสติก
หรือเขาแผงยา ตรวจสอบคุณภาพยาระหวางกระบวนการ
ผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดบูธแสดงสินคา ออกบูธ จำหนายสินคา ดูแลติดตั้ง
และจัดเก็บอุปกรณสำหรับงานขาย จัดแสดงนิทรรศการ
ตางๆ เบิกสินคาและสงสินคาไปยัง Shop Curmin และ
สาขา ทางดานพาณิชยการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
19. ลูกจางประจำ ปวช. (20527) 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานดานการตอบคำถามและใหขอมูลผลิตภัณฑ
สังกัด กลุมงานลูกคาสัมพันธ กองบริหารลูกคาสัมพันธ และบริการตางๆ รับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ติดตาม
ฝายการตลาดและการขาย
คำสั่ งซื้อ การเบิกยาในโครงการ VMI จัดสงผลิตภั ณ ฑ
สาขา ทางดานพาณิชยการ
ใหกับลูกคาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับหมาย
หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 13-15 และ 18-19 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 16-17 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

20. ลูกจางประจำ...
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ลูกจางประจำ
• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ตอ)
ตำแหนง/สังกัด
20. ลูกจางประจำ ปวช. (20541) 1 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
กองการขายภาครัฐ ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานพาณิชยการ
21. ลูกจางประจำ ปวช. (20533-35) 3 อัตรา
สังกัด แผนกรานคา 1 กองการขายภาคเอกชน
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานพาณิชยการ
22. ลูกจางประจำ ปวช. (20536) 1 อัตรา
สังกัด แผนกรานคา 2 กองการขายภาคเอกชน
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานพาณิชยการ
23. ลูกจางประจำ ปวช. (20538) 1 อัตรา
สังกัด แผนกรานคา 3 กองการขายภาคเอกชน
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานพาณิชยการ
24. ลูกจางประจำ ปวช. (20539)(22202) 2 อัตรา
สังกัด แผนกรานคา 5 กองการขายภาคเอกชน
ฝายการตลาดและการขาย
สาขา ทางดานพาณิชยการ
25. ลูกจางประจำ ปวช. (22015) 1 อัตรา
สังกัด ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานจัดทำและรวบรวมใบเสนอราคาตางๆ
ติด ต อประสานงานกับ หน วยงานภายในและภายนอก
รวมไปถึงลูกคาองคการเภสัชกรรมและปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการรับคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน พรอมจัดสินคา
ขนยาและจัดเรียงสินคาใหพรอมจำหนาย ตรวจนับสินคา
คงเหลือ และตรวจสอบวันหมดอายุของยาและปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จั ดยาและเตรียมเวชภั ณ ฑ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
ราคายาใหกับลูกคา ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยาและ
เวชภัณฑ พรอมตรวจสอบวันหมดอายุยาและปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จั ดยาและเตรียมเวชภั ณ ฑ คิดวงเงินและทำใบเสนอ
ราคายาใหกับลูกคา ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงยาและ
เวชภัณฑ พรอมตรวจสอบวันหมดอายุยาและปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รับคำสั่งซื้อ/ชำระเงิน พรอมจัดสินค าให รานยา อภ.
สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขนยาที่รับ
จากคลังและจัดเรียงสินคาพรอมจำหนาย ตรวจนับจำนวน
สินคาคงเหลือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานดูแลเอกสารตางๆ ที่ตองผานผูอำนวยการ
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานดานธุรการและ
สาขา ทางดานพาณิชยการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
26. ลูกจางประจำ ปวช. (20504)(20471) 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานดานจัดทำ/แกไขเอกสารการจัดซื้อวัตถุดิบ
สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ บันทึกขอมูลและจัดทำเอกสารในระบบ SAP นำเสนอ
เอกสารขออนุมัติ จัดทำเอกสาร ASL และปฏิบัติงานอื่นๆ
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
สาขา ทุกสาขา
ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 20 ปฏิบัตงิ านในเขตกทม.และปริมณฑลตามที่ไดรับมอบหมาย
ตำแหนงที่ 21 ปฏิบัติงานที่รานขายยาองคการเภสัชกรรม สาขาถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 22 ปฏิบัติงานที่รานขายยาองคการเภสัชกรรม สาขายศเส
ตำแหนงที่ 23 ปฏิบัติงานที่รานขายยาองคการเภสัชกรรม สาขาจรัญสนิทวงศ
ตำแหนงที่ 24 ปฏิบัติงานที่รานขายยาองคการเภสัชกรรม สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ตำแหนงที่ 25-26 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6

27. ลูกจางประจำ...
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ลูกจางประจำ
• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร
ตำแหนง/สังกัด
27. ลูกจางประจำ ม.6 วิทย (11451) 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1
กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝายประกันคุณภาพ
28. ลูกจางประจำ ม.6 วิทย (10102)(10479) 2 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ 2
กองมาตรฐานผลิตภัณฑ ฝายประกันคุณภาพ
29. ลูกจางประจำ ม.6 วิทย (10589) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานวิเคราะห 4 กองการควบคุมคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
30. ลูกจางประจำ ม.6 วิทย (11013) 1 อัตรา
สังกัด แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 1 กองประกันคุณภาพ
วัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานจัดเตรียมเอกสารสุมตัวอยางและจัดพิมพ
Sticker สุ มตั วอย างและล างทำความสะอาดเครื่ องมื อ
สุมตัวอยาง และปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดเตรียมเครื่ องมื อที่ใชในการผลิต วิเคราะหคุณภาพ
และการทดลองตางๆ เตรียมอาหารสำหรับการเพาะเชื้ อ
ในการผลิตชีววัตถุ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการสุมตัวอยางบรรจุภัณฑ วัตถุดิบตางๆ
ลางอุปกรณเครื่องแกวและอุปกรณที่ใชในกระบวนการ
วิเคราะห และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รับ-สงวัตถุดิบ สารเคมี ตัวอยางวัคซีน เพื่อทำการตรวจ
วิเคราะห บัน ทึกการรับ สงตัว อยาง ตรวจเช็ค ควบคุ ม
และเบิกจายพัสดุ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ตำแหนง/สังกัด
31. ลูกจางประจำ ม.6 (02777)(01046)(00092-94)(02190)
สังกัด กลุมการผลิต 1
(6 อัตรา)
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม
32. ลูกจางประจำ ม.6 (01048)(00097-98) 3 อัตรา
สังกัด กลุมการผลิต 2
โรงงานผลิตยาปฏิชวี นะกลุมเบตา-แลคแตม
33. ลูกจางประจำ ม.6 (00192)(00509) 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 1
กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
34. ลูกจางประจำ ม.6 (01064)(00701) 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 2
กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
35. ลูกจางประจำ ม.6 (01072)(00239)(02256) 3 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 3
กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ตรวจสอบน้ำหนักของแคปซูล โลหะในแคปซูล ผสมยา
และบรรจุหีบ หอยา ผลิตยา เบิ กอุป กรณ การบรรจุ ยา
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- บรรจุหีบห อยาที่ติ ดฉลากแลวลงกลองตามที่กำหนด
บัน ทึกการปฏิบัติงานลงในเอกสารที่เกี่ย วของทั้งหมด
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รวมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา นับจำนวนและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของผลิตภัณฑ และปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รวมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา นับจำนวนและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของผลิตภัณฑ และปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รวมปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตยา นับจำนวนและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของผลิตภัณฑ และปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 27-28 และ 30-32 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม สาขาถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 29 และ 33-35 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

36. ลูกจางประจำ...
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ลูกจางประจำ
• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)(ตอ)
ตำแหนง/สังกัด
36. ลูกจางประจำ ม.6 (00166) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป
กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
37. ลูกจางประจำ ม.6 (02545)(02733) 2 อัตรา
สังกัด กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
38. ลูกจางประจำ ม.6 (01040) 1 อัตรา
สังกัด ผ.กระจายผลิตภัณฑสวนภูมิภาค ก.คลังและ
กระจายผลิตภัณฑ ฝ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
39. ลูกจางประจำ ม.6 (02214) 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต ฝายประกันคุณภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในการขนสงและจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ
ตรวจรับ ชั่งจายวัตถุดิบ (งานใชกำลัง) จัดเก็บยาสำเร็จรูป
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดสินคาตามใบเบิก ตรวจนับ ขนยายเขาจัดเก็บในคลัง
(วัตถุดิบน้ำหนักมาก) เบิกวัตถุดิบ/อุปกรณ/บรรจุภัณฑ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดสินคาตามใบเบิก ขนยาย/จัดเก็บวัตถุดิบ เบิกอุปกรณ
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ (งานใชกำลัง) สำหรับการผลิตและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- สุมตัวอยางน้ำที่ใชในการผลิต ทดสอบคุณภาพน้ำทางเคมี
วัดคาการนำไฟฟา ลางอุปกรณเครื่องแกว รับ-สงเอกสาร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน-วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
ตำแหนง/สังกัด
40. ลูกจางประจำ ม.3/ม.6 (01011) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิตวัคซีน
กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
41. ลูกจางประจำ ม.3/ม.6 (02734) 1 อัตรา
สังกัด ผ.สำรองวัตถุดิบ 1 ก.จัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
42. ลูกจางประจำ ม.3/ม.6 (00477) 1 อัตรา
สังกัด ผ.สำรองวัตถุดิบ 2 ก.จัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
43. ลูกจางประจำ ม.3/ม.6 (02265)(02557) 2 อัตรา
สังกัด ผ.กระจายผลิตภัณฑสวนกลาง ก.คลังและกระจาย
ผลิตภัณฑ ฝ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ เตรียม
อุป กรณ และทำความสะอาดเครื่องมือ จัดเก็บ ของเสีย
จากการผลิตและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รับและจัดเก็บวัตถุดิบใหเปนระเบียบตามหลัก GMP
PIC/s จั ดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับ สุมตัวอย าง เช็คสตอก
วัตถุดิบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดเตรียม รับ-จายวัตถุดิบ บันทึกเอกสารที่เกี่ยวของ
ดูแล ตรวจนับเคลื่อนยาย และจัดเก็บวัตถุดิบใหถูกตอง
เรียบรอย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- Set data logger อานผลและบันทึกขอมูล ตรวจบิลงาน
จาง จัดเก็บและกระจายวัคซีน สงวัคซีนและยาแชเย็น
(งานใชกำลัง) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 36 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหนงที่ 37-39 และ 41-43 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 40 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุรี

ลูกจางชั่วคราว...
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ลูกจางชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจาง 31 ธันวาคม 2565)
• วุฒิปริญญาตรี
ตำแหนง/สังกัด
1. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (40151-52) 2 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวิเคราะหคุณภาพดานเภสัชภัณฑ
กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ
สาขา วิทยาศาสตร เคมี/เคมีวิเคราะห/วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/เทคโนโลยีชีวภาพ
2. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (40143) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
กองอำนวยการ
โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา บริหารธุรกิจ
3. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (40145-46) 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
กองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41354) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย
กองการวิศวกรรม
โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.)
4. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41355) 1 อัตรา
สังกัด ผ.งานมาตรฐานระบบผลิต ก.มาตรฐานการผลิต
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิศวกรรมไฟฟา หากเปนสาขาอื่นตองมีประสบการณดานงาน Qualification มากกวา 2 ป
5. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (42014) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ตรวจวิเคราะหวัตถุดิบกัญชา สารสกัดกัญชา สมุนไพร
อื่น ๆ และตรวจวิเคราะหโลหะหนักในยาแผนป จจุบั น
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหใหสอดคลอง
กั บ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดทำขอกำหนดงานจัดซื้อจัดจางดานความปลอดภัย
และสิ่ งแวดลอม จั ด ทำรายงานตรวจการจางเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจการจาง ติดตอประสานงาน จดบันทึก
และจัดทำรายงานการประชุม จัดทำและบริหารเอกสาร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมดูแลการจัดการ/การกำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล
จัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียและการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง ดูแลงานปองกันและกำจัดแมลง
งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดทำแผน ติดตามและพัฒนาการบำรุงรักษาเครื่องจักร
และเครื่องมือวิทยาศาสตร จัดทำขอกำหนดทางวิศวกรรม
และงบประมาณการซอมและบำรุงรักษา จัดทำเอกสาร
SOP WI และดำเนินงานเอกสารดาน GMP และปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานการจัดทำ Qualification/Validation
Protocol และ Report ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบ
สนับสนุนการผลิตทุกระบบ ประสานงานการตรวจสอบ
ความถูกตองและรวมการทดสอบระบบสนับสนุนการผลิต
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ศึกษาการทดสอบกระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑในกระบวนการขนสงผลิตภัณฑ ศึกษาคุณภาพ
ยาที่จัดเก็บระหวางกระบวนการและศึกษาความคงสภาพ
ของผลิตภัณฑ จัดทำรายงานการทดสอบกระบวนการผลิต
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 1 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6
ตำแหนงที่ 2-5 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

6. ลูกจางชั่วคราว...
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ลูกจางชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจาง 31 ธันวาคม 2565)
• วุฒิปริญญาตรี (ตอ)
ตำแหนง/สังกัด
6. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (42123)(42550) 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานมาตรฐานวิธีวิเคราะห
กองมาตรฐานการผลิต
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิทยาศาสตรเคมี
7. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41379-81) 3 อัตรา
สังกัด ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 1 ก.บริหารระบบ
คุณภาพ 1 การประกันคุณภาพรง.ผลิตยารังสิต 1
สาขา วิทยาศาสตรเคมี/ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สถิติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
8. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41382-85)(41388)(41391-95) 10 อัตรา
สังกัด ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 4 ก.บริหารระบบ
คุณภาพ 1 การประกันคุณภาพรง.ผลิตยารังสิต 1
สาขา วิทยาศาสตรเคมี/ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สถิติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
9. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (40147) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารคุณภาพดานสารสนเทศและเอกสาร
กองบริหารระบบคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา บริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรบุคคล
10. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41396) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานตรวจสอบตนเองและผูอื่น
กองบริหารระบบคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา วิทยาศาสตรทั่วไป/สถิติ/วิทยาการคอมพิวเตอร
11. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (40148) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ
กองบริหารระบบคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ศึกษาวิธีวิเคราะหและการทดสอบวิธีการทำความสะอาด
ตรวจวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ จัดทำเอกสาร
การศึกษาและรายงานการทดสอบวิธีวิเคราะห จัดเตรียม
เอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานในพื้นที่กองการคลัง
สำรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานกองการควบคุมคุณภาพ
รวมตรวจสอบและจัดทำรายงานกรณีพบความผิดปกติ
ระหวางการสุมตัวอยางวัตถุดิบและบรรจุภัณฑและปฏิบัติ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ติดตามและอนุมัติกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนใหเปนไป
ตาม GMP สุมตัวอยางและทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ยาในระหวางการผลิตยา สุมตรวจคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์
ที่ใชในกระบวนการผลิต ทบทวนเอกสารบันทึกการผลิต
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิ บั ติ งานในฐานะ Training Coordinator บริ ห าร
จัดการขอมูลระบบฝกอบรม ประสานงานการจัดฝกอบรม
และเก็บรวบรวมประวัติการฝกอบรม ติดตามแผนการ
ฝกอบรมประจำป ของแต ล ะหนวยงาน จัดทำรายงาน
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ดำเนินการดาน Internal audit และ External audit
ประสานงาน ติดตาม ตรวจประเมิน ผูรับจางวิเคราะห
ผูรับจางผลิต ผูรับจางจัดเก็บใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กำหนด จัดทำขอมูล สรุปและประเมินผลการใชวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำรายงานระบบคุณภาพ
ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลการจัดทำรายงาน Returned
Product สืบคนและรวบรวมฐานขอมูลการจัดทำรายงาน
ระบบคุณภาพตางๆ ดูแลระบบงานเอกสารและปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 6-11 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

12. ลูกจางชั่วคราว...
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ลูกจางชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจาง 31 ธันวาคม 2565)
• วุฒิปริญญาตรี (ตอ)
ตำแหนง/สังกัด
12. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41399)(41400) 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานชีววิเคราะห
กองการควบคุมคุณภาพ 1
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร
13. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (41398) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานวิเคราะหบรรจุภัณฑ
กองการควบคุมคุณภาพ 1
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร
14. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (40149) 1 อัตรา
สังกัด กองการควบคุมคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ดูแลตรวจวิเคราะหตัวอยางในการตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของวั ต ถุ ดิ บ เป น ผู ช ว ยหั ว หน าแผนก
ในการควบคุมดูแลระบบการทำงานในหองปฏิบั ติการ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ดูแลตรวจวิเคราะหและรายงานผลการตรวจคุณภาพ
ของบรรจุภั ณ ฑ แ ละสิ่ งพิ ม พ เป น ผู ช ว ยหั ว หน าแผนก
ในการวางแผนและประสานงานสุมตัวอยางกับหนวยงาน
ภายนอก ชวยควบคุมดูแลระบบการทำงานในหองปฏิบัติ
การและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ดูแลงานธุ รการ งานเอกสารสำหรับ กองการควบคุ ม
คุณภาพ 1 และ 2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทำรายการเบิก เอกสารจัดซื้อ สารเคมี สารมาตรฐาน
สนับสนุนระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สแกนเอกสาร
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร
จัดเก็บและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
15. ลูกจางชั่วคราว ป.ตรี (4140102)(4140910)(42003)(42009) - ตรวจวิเคราะหและรายงานผลการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ
สังกัด แผนกงานวิเคราะห 1
6 อัตรา ที่เปนตัวยาสำคัญ ผลิตภัณฑสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
ตรวจ Stability ของผลิตภัณฑสำเร็จรูป เปนผูชวยหัวหนา
กองการควบคุมคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
แผนกในการควบคุมดูแลระบบการทำงานในหองปฏิบัติ
สาขา ทางดานวิทยาศาสตร
การและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตำแหนง/สังกัด
16. ลูกจางชั่วคราว ปวส. (30150) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
กองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1
สาขา ชางไฟฟา
17. ลูกจางชั่วคราว ปวส. (30140-42) 3 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑกัญชา
ฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ
สาขา เกษตร/พืชศาสตร/อื่นๆที่เกี่ยวของ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ควบคุมดูแลอุปกรณและเครื่องจักรกลของระบบบำบัด
น้ำเสีย ดูแลบอสูบน้ำเสียและทอสงน้ำ ดูแลปมน้ำและ
ระบบไฟฟาของระบบบำบัด จดบัน ทึกปริมาณน้ำเสีย
และคาไฟฟาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมการผลิตวัตถุดิ บกั ญชา บันทึกขอมูลการเจริญ
เติ บ โตของพื ช และการแพร ระบาดของโรคและแมลง
เพาะปลูกและดูแลตนกัญชาตั้งแตขยายพันธุจนเก็บเกี่ยว
และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ: ตำแหนงที่ 12-17 ปฏิบัติงานที่องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

