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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนทดลองงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ  

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
 

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และ       
นักการตลาด 5 จ านวน 18 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1. สังกัดและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ     
   

ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 เภสัชกร 5 (1215)  จ านวน 1 อัตรา 
     โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
     ปฎิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรมสาขาทับกวาง  
     จ. สระบุรี 
 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการผลิต (Production-
Pilot Scale/Industrial Scale) ดูแลงานจัดเตรียม
วัตถุดิบการผลิตและควบคุมคุณภาพและสนับสนุน
งานการทดสอบทางคลินิก และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2 เภสัชกร 5 (2515)  จ านวน 1 อัตรา 
     โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
     ปฎิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรมสาขาทับกวาง  
     จ. สระบุรี 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ ควบคุมการปฎิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 เภสัชกร 5 (2490)  จ านวน 1 อัตรา  
     โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
     ปฎิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรมสาขาทับกวาง  
     จ. สระบุรี 
 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพยาเวชภัณฑ์ ชีววัตถุตามมาตรฐาน 
GMP งานด้านระบบคุณภาพทะเบียนยา สิทธิบัตร
และประสานงานการสอบเทียบเครื่ องมือวัด        
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 เภสัชกร 5 (2487)  จ านวน 1 อัตรา 
     แผนกประกันคุณภาพวัคซีน 
     กองประกันคุณภาพวัคซีน 
     การประกันคุณภาพชีววัตถุ 
  

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการควบคุมวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ ดูแลการตรวจวิเคราะห์และรายงาน
ผลงานตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิ เคราะห์     
งานตรวจสอบความคงตัวของวัคซีน จัดเตรียม    
สารมาตรฐาน ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือ
วัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

1.5 เภสัชกร... 
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 1.5 เภสัชกร 5 (1470)  จ านวน 1 อัตรา 
     แผนกทดสอบ 
     กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 
     ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมสารมาตรฐาน 
Working Standard เพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุและยาส าเร็จรูป จัดท าและทบทวนเอกสาร
วิธีเตรียม Working Standard ให้สอดคล้องกับต ารา
ยาเป็นไปตามมาตรฐาน GMP ทดสอบคุณภาพยา
ใหม่และยา CL และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.6 เภสัชกร 5 (0180)  จ านวน 1 อัตรา  
     แผนกร้านค้า 1 สาขาพระราม 6 
     กองการขายภาคเอกชน 
     ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมการจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ แนะน าและให้ความรู้ เกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์ ควบคุมการรับ-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ 
ควบคุมการจัดเก็บและรักษายาให้ถูกต้องกฎระเบียบ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.7 เภสัชกร 5 (0770)  จ านวน 1 อัตรา  
     แผนกร้านค้า 2  สาขายศเส 
     กองการขายภาคเอกชน 
     ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมการจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ แนะน าและให้ความรู้ เกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์ ควบคุมการรับ-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ 
ควบคุมการจัดเก็บและรักษายาให้ถูกต้องกฎระเบียบ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.8 เภสัชกร 5 (1915)  จ านวน 1 อัตรา  
     แผนกร้านค้า 3 สาขาจรัญสนิทวงศ์ 
     กองการขายภาคเอกชน 
     ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมการจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ แนะน าและให้ความรู้ เกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์ ควบคุมการรับ-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ 
ควบคุมการจัดเก็บและรักษายาให้ถูกต้องกฎระเบียบ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.9 เภสัชกร 5 (1498) (1381)  จ านวน 2 อัตรา 
     แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
     กองมาตรฐานการผลิต 
     ฝ่ายประกันคุณภาพ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงวิธี
วิ เคราะห์ ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งานในแต่ละ
หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 
ร่วมจัดท าและทบทวน Qualification Validation 
Protocol และ Report ตลอดจน WI ที่ เกี่ยวข้อง   
ในงาน Qualification Validation ของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และระบบคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.10 เภสัชกร 5 (0140)  จ านวน 1 อัตรา 
       แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 
       กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
       ฝ่ายประกันคุณภาพ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
และกายภาพของเม็ดยา ยาเม็ดเคลือบและยาต้าน
ไวรัสเอดส์ ตรวจรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของพนักงาน จัดเตรียมและทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิ เคราะห์ยากึ่ งส า เร็จรูปของ
ผลิตภัณฑ์ยาเม็ด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
1.11 นักวิจัย... 
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1.11 นักวิจัย 5 (2310)  จ านวน 1 อัตรา 
       กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
       กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์ 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  ปฏิบั ติ ง าน เกี่ ยวกับ พัฒนาวิธี วิ เคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้อง  วิ เคราะห์วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ จัดท าวิธีวิเคราะห์ของวัถุดิบ ติดตามความ
คงสภาพของผลิตภัณฑ์และสังเกตุยาต้นแบบเพ่ือ
คัดเลือกสูตร และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 

1.12 นักวิจัย (2012)  จ านวน 1 อัตรา 
       กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม  
       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยา 
และพัฒนายารูปแบบใหม่ (Novel Drug Delivery 
Dosage Forms) เวชส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี เพ่ือให้ได้สูตรต ารับที่มี
ความคงตัวสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.13 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (0903)  จ านวน 1 อัตรา 
       แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 
       กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ 
       ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างผลิต 
ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน ส าหรับส ารองคลัง ซื้อมาขายไป
ส ารองร้านค้าปลีก โครงการพิเศษ สปสช-ส านักงาน
ประกันสังคม และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 

1.14 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0955)  จ านวน 1 อัตรา 
       แผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ 
       กองคลงัส ารอง 
       ฝ่ายโรงงานผลิตยารังสติ 1 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนส ารองวัตถุดิบ 
ควบคุมการสั่งจ่ายวัตถุดิบตามสูตรการผลิต จัดท า
แผน ข้อก าหนด เอกสารขอซื้ อ  และบริหาร
งบประมาณของแผนก บริหารและจัดท ารายงาน
ความเสี่ยงของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1.15 นักการตลาด 5 (0513)  จ านวน 1 อัตรา 
       แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       กองการขายภาครัฐ 
       ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนการติดต่อเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภาครัฐ ประสานงานกับ
ลูกค้าภาครัฐที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ บริการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนคืนยาของลูกค้าภาครัฐ และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.16 นักการตลาด 5 (0015)  จ านวน 1 อัตรา 
       แผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล 
       กองการขายภาครัฐ 
       ฝ่ายการตลาดและการขาย 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเยี่ยมลูกค้าโรงพยาบาล
ในเขต กทม.และกลุ่มงานระดับนโยบาย สามารถให้
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ข่าวสารองค์การเภสัชกรรม 
ตลอดจนวิชาการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ติดต่อลูกค้าใน
การเสนอราคา รับใบสั่งซื้อ รวมทั้งเข้าร่วมประกวด
ราคา ในเขตที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

2. อัตราเงินเดือน... 
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1.17 เภสัชกร 5 (0968)  จ านวน 1 อัตรา 
       แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 
       กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
       ฝ่ายประกันคุณภาพ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบความแรง Potency 
Test ของวั ตถุ ดิ บและผลิ ตภัณฑ์ ยาปฎิ ชี ว น ะ 
ตรวจสอบความปราศจากเชื้อ Sterility Test ของ
วัตถุดิบ ตรวจสอบการปนเปื้อนยากลุ่มเพนิซิลลิน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ยากลุ่มนี้ปนเปื้อนสู่ยากลุ่มอ่ืน    
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  อัตรำเงินเดือน 
 

- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท 
 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1  อายุ  ไม่เกิน 35 ปี 
 3.2  เพศ  ไม่จ ากัดเพศ 
 3.3  วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 

4. หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือก 
 

 4.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4.3 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น 
 4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน เป็นต้น 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องน าต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมส าเนา อย่างละ 1 ชุด
  

 

5.  สถำนที่ และวันเวลำรับสมัคร 
 

 ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       
องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่     
วันที ่  26 พฤษภาคม –  19 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08 .00–16.00 น . เว้นวันหยุดราชการ      
ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155 
 

6.  ก ำหนดวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และทาง 
www.gpo.or.th 
 

 

7.  กำรคัดเลือก 
 

 7.1 สัมภาษณ์ ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 7.2 ทดสอบปฏิบัติงาน    ภายหลังจากการประกาศผลการสัมภาษณ์แล้ว 
 
 
 

8. หมายหตุ... 
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8.  หมำยเหตุ 
 

 8.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 
 8.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้         
ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที 
 8.3 ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อ่ืน ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมท าสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปท างานในสถานที่ใหม่ 
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อีก 
 8.4 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ตามประกาศ              
องค์การเภสัชกรรม ก าหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงสงวนสิทธิไม่
พิจารณาผู้ที่สูบบุหรี่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
หรือยาเสพติด องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

                 
(นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 


